
 
 

Adventní doba  

Církev nás vede, abychom při prožívání církevního roku mohli 

zakoušet tajemství naší spásy. Jednotlivá období jsou doba 

adventní, vánoční, liturgická mezidobí, doba postní 

a velikonoční. Celý náš život směřuje k osobnímu setkání 

s Kristem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby nám toto setkání 

umožnil a usnadnil.  

Adventní liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání na jeho 

příchod: očekávání starozákonního lidu, který povzbuzován 

proroky se těšil, že přijde. Očekávání těch, jimž bylo dopřáno 

stýkat se s ním, když přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom 

ve spojení s ním slavili bohoslužby.  

Doba adventní trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně. První počátky adventu se objevují 

v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do13. století se stal advent začátkem 

liturgického roku. Do té doby začínal liturgický rok slavností Narození Páně.  

Většina z nás se těší na prožívání rorátů. Po celou tuto dobu začínají v 6 hod. Tma nám 

naznačuje, že starozákonní Boží lid žil ve tmě, ale v naději, že přijde Vykupitel – Světlo světa.  

K dobrému prožívání této liturgické doby nám pomáhá vnější ztišení, abychom mohli lépe 

naslouchat Božímu slovu. Omezit užívání televize, internetu a jiných věcí nám pomůže k dobré 

vnitřní přípravě. Buďme pozorní také k nemocným. V rodinách je krásný zvyk scházet se 

k večerní modlitbě u adventního věnce.  

Přeji nám všem radostné prožití adventní doby završené narozením Ježíše Krista v našich 

srdcích! 

P. Josef Večeřa, farní vikář 



 

 

KALENDÁŘ NAŠÍ FARNOSTI 
 

DÁMSKÝ KLUB 

10.12. 2019 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

5. 12. 2019 v 16:30 hod. 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

20.12.2019 15:00-17:50 hod. 

23.12.2019 9:00-11:00 a 15:00-17:50 hod. 
 

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO 

24.12.2019 při mši svaté v 15:30 hod.  
 

VÁNOČNÍ HUDBA 

24.12.2019 23:55 hod.  

J.J.Ryba: Česká mše vánoční „Hej,mistře“ 

zpívá chrámový sbor 

25.12.2019 10:00 hod. 

J.J.Ryba: II. česká mše vánoční 

zpívá chrámový sbor 

26.12.2019 10:00 hod.  

České koledy -zpívá schola mládeže 
 

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ 

7.1., 4.2., 3.3., 7.4. a 5.5.2020 

v 19:00 hod. na faře 
 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

12.1.2020 - při mši svaté v 10:00 hod. 

zpívá Schola brněnské mládeže 
 

TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER 

12.1.2020 v 16:30 hod. 
 

FARNÍ PLES 

18. 1. 2020 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

26. 1. 2020 15:00-17:00 hod. 
 

CYRILOMETODĚJSKÝ DEN 

9. 2. 2020 – program bude upřesněn 
 

FARNÍ ZABÍJAČKOVÝ OBĚD 

23. 2. 2020 
 

SETKÁNÍ S CYRILEM A METODĚJEM 

9. 3. 2020 v 15:30 hod. přednáška 

na oratoři 

 

zpracováno dle webu farnosti 
 

 

PERNÍKOVÝ BETLÉM - 2019 

Vážení čtenáři Siardu, 

chceme Vás informovat o našem 

vyhlášeném perníkovém betlému. Má velkou 

popularitu po celém městě i za hranicemi 

města. Samozřejmě si toho vážíme a tím víc 

nás to zavazuje. Letošní betlém bude určitě 

zase krásný, originální a voňavý. Prosíme 

proto ochotné perníkáře a perníkářky, aby 

napekli perníčky. Vše jako obvykle 

a perníčky prosím noste do křestní kaple 

od třetí neděle adventní do 21.12. v papírové 

krabičce a podepsané. Děkujeme všem 

a přejeme příjemné vánoční pečení. 

Betlém pak bude možné shlédnout celé 

vánoční svátky do 6.1.2020 od 15 - 18hod. 

Děkujeme. 

Jitka Ferdinandová a Vlasta Šimoníková 

 

RECEPT NA PERNÍČKY 
 

50 dkg hl. mouky 

20 dkg cukru moučka 

3 vejce 

3 lžíce medu  

1 lžička jedlé sody 

5 dkg tuku/másla/ 

1vrchovatá lžíce perníkového koření 

*citronová kůra  

1 vrchovatá lžička kakaa 
 

Těsto dobře vypracovat a nechat jeden den 

v pokojové teplotě uležet. Vyválíme placku 

silnou asi 4 mm, vykrájíme tvary, potřeme 

vajíčkem a pečeme v dobře vyhřáté troubě. 
 

Vlasta Šimoníková 



 

 

ZPRÁVY Z DIECÉZE  

 

 

 

Připojme se k iniciativě Manželům 

nablízku  

• Potřebovali jste se někdy sdílet o tom, 

s čím si v rodinném životě nevíte rady? 

• Zajímá vás, kdo je člověk, se kterým 

sedáváte v lavici?  

• Znáte některou z mladých rodin v naší 

farnosti?   

• Dokážeme si naslouchat a sdílet se?   

 

K zodpovězení takových nebo podobných 

otázek pomáhá iniciativa manželům 

nablízku.  

Jejím cílem je, aby se běžné starosti nestaly 

závažnými, aby rostla vzájemná důvěra 

ve farnosti, aby se farnost stala místem 

naslouchání.  

Inspiraci pro setkávání a modlitbu, 

přednášky odborníků a manuál 

k naslouchání naleznete na 

www.manzelumnablizku.cz.  

 

Advent s katechetickým centrem 

Brněnské diecéze  

Diecézní katechetické centrum opět 

připravilo adventní projekt pro děti 

i dospělé, který je možné realizovat 

ve farnosti nebo v rodině. Letošní projekt 

nese název: Choďme po Božích stezkách.  

 

Máme obnovit své rozhodnutí kráčet 

za Ježíšem, aby se mohl zrodit nejen v městě 

Betlémě, ale i v našem srdci. Důležitými 

prvky jsou stopy, cesty, světlo a tma. 

Podrobný návod pro realizaci projektu 

a materiály k vytištění najdete na 

https://kc.biskupstvi.cz/namet-pro-advent-

2019/, kde jsou i projekty z minulých let.  

• Svatý Mikuláš: Pomůcka s vystřiho-

vánkou, kvízem a vyprávěním o biskupu 

Mikuláši má formát A5, který lze 

uprostřed přehnout na A6. Postavu 

Mikuláše si děti vystřihnou. Obrázek 

Mikuláše nakreslila Martina Oujeská. 

Jeden kus stojí 3 Kč, rok vydání 2017.  

• Papírový betlém: Malý papírový betlém 

si děti podle návodu vystřihnou 

a seskládají. Betlém je vytištěn barevně 

na 1 listu formátu A5. Autorkou je Alena 

Němečková. Betlém stojí 5 Kč, 2. vydání, 

rok 2018. Materiály lze zakoupit 

v kanceláři katechetického centra v Brně, 

Petrov 5. Objednání je možné na 

kc.brno@biskupstvi.cz nebo na tel. 533 

033 308.  



 

• Sešitky pro děti k nedělním a svátečním 

čtením cyklů ABC jsou již známou 

pomůckou paní Marie Nedbalové. 

Sešitky jsou vhodné do rodin 

i do farností, zaujmou spíše mladší děti. 

Vzhledem k tomu, že materiály začínají 

první neděli adventní (cyklus A), je 

možné si pomůcku ještě zavčas objednat 

na www.liturgieprodeti.cz. Najdete zde 

i metodiky ke stažení a mnoho dalších 

užitečných inspirací a doplňků. 

Své případné dotazy posílejte paní Marii 

Nedbalové na liturgieprodeti@gmail.com. 

Sada složek se sešitky je k nahlédnutí 

v kanceláři na katechetickém centru 

v Brně.  

Z pastoračního střediska 

Brněnské diecéze  
 

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí 

brožuru Průvodce adventem 2019, která 

může pomoci k užitečnému prožití adventní 

doby. K doplnění biblických rozjímání byly 

letos použity především myšlenky těchto 

autorů (mj.): papež František, Daniel Ange, 

Józef Augustyn, Josef Beránek, Vojtěch 

Cikrle, sv. Petr Julián Eymard, Bruno 

Ferrero, Anselm Grün, Ladislav Heryán, 

Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, 

Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal 

Zamkovský. Průvodce adventem bude 

dostupný uživatelům mobilních zařízení 

s OS Android (zdarma na Google Play).  
 

Pastorační středisko brněnské diecéze pořádá 

kurz Služba ve farnosti. Kurz je 

pokračovacím vzdělávacím kurzem pro ty, 

kteří již absolvovali Teologický kurz nebo 

Katechetický kurz v minulosti (do roku 

2001) nebo některou z teologických fakult. 

Absolventi budou moci podávat 

ve farnostech svaté přijímání, číst Boží slovo 

při liturgii, vést bohoslužbu slova bez kněze, 

křížovou cestu, růženec, breviář apod. Kurz 

bude probíhat formou čtyř sobotních 

intenzivních setkání v Brně na Petrově 2. 

Všechny důležité informace ke kurzu jsou 

uvedeny na přihlášce (k dostání 

u duchovních správců farností) 

a na stránkách Pastoračního střediska 

https://pastorace.biskupstvi.cz . V případě 

zájmu zašlete vyplněnou přihlášku 

nejpozději do 20. 12. 2019 na adresu v ní 

uvedenou. 

redakce 

 

FARNÍ KNIHOVNA 
 

Milí spolufarníci, 
 

s nastávajícím adventem vás opět zveme 

na oratoř do farní knihovny. Sami si můžete 

vybrat ze 4000 knih seřazených podle oborů 

(knihy o Bibli, církevní dějiny, encykliky, 

knihy o duchovním životě, životopisy atd.). 

Pokud budete hledat konkrétní titul, rádi 

vám pomůžeme. 
 

Za půjčování se neplatí a knihy můžete mít 

doma 2 měsíce. 
 

Knihovna je v 1. poschodí na oratoři 

a těšíme se na vás vždy v neděli od 9:00 

do 11:00. 
  

Doporučujeme: 
 

Dobraczyński, Jan: Stín Otce – příběh 

o Josefovi z Nazaretu [Praha, Paulínky 

2013, 272 s.]; apokryfní román o Ježíšově 

pěstounovi; polský autor vychází z několika 

biblických textů a řady dalších materiálů. 
 

Festing, Heinrih: Stretnutie s Adolphom 

Kolpingom [Prešov, Vydavateľstvo Michala 

Vaška 2005, 146 s.]; životopis jednoho ze 

mailto:liturgieprodeti@gmail.com
https://pastorace.biskupstvi.cz/


 

zakladatelů sociální práce mezi dělnickou 

mládeží, který působil ještě několik desetiletí 

před vydáním encykliky „Rerum novarum“ 

papeže Lva XIII. Kolping měl vlastní 

zkušenost s chudobou tovaryšů, sám 

pocházel z rodiny pastýře, vyučil se ševcem 

a 10 let pracoval jako obuvník. Teprve poté 

se vrátil do škol a vystudoval na kněze. 
 

Mackerle, Adam: Ámos – když Bůh musí 

řvát jako lev [Praha, Centrum biblických 

studií AV ČR a UK 2016, 286 s.]; číst 

biblický text není pro dnešního člověka 

snadné, zvlášť když nás od autora dělí téměř 

3000 let. Východiskem komentářů je 

kritický rozbor původního textu psaný tak, 

aby byl srozumitelný i laickému čtenáři. 
 

Skalický, Karel: Revolvit lapidem 

[Svitavy, Trinitas 2019, 270 s.]; je název 

souboru 47 promluv, homilií a úvah českého 

teologa z let 1966-2019.  
 

Vácha, Marek: Nevyžádané rady mládeži 

[Brno, Cesta 2017, 104 s.]; texty známého 

kněze a biologa jsou určeny hlavně 

katolíkům, ale mohou je přijmout i mladí 

mimo církev. Podle Váchy je důležité 

vystoupit ze svého pohodlí a výmluv 

i s rizikem, že si člověk tzv. „nabije“. 

 

Vaši knihovníci 

 

ZASLECHNOUT BOŽÍ HLAS 
 

V dnešní hlučné době je pro nás velmi těžké 

zaslechnout Boží hlas. V hektickém adventu 

pak někdy dvojnásob. Přitom advent 

vnímáme jako dobu, kdy bychom měli 

věnovat více času modlitbě a naslouchání 

Božímu slovu. V rozhovoru pro KT 

(č. 50/2016) se tématu věnoval P. Vojtěch 

Kodet.  
 

Co byste poradil, jak začít? 
 

V první řadě se musím rozhodnout, čemu 

chci dát v době adventní přednost, a pak 

zvážit svoje možnosti. Z nereálných 

předsevzetí nám bývá většinou jen špatně. 

Jestli chci toto období prožít také trochu 

duchovně, mám několik možností. Když se 

rozhodneme alespoň některé dny zajít na 

rorátní mši, na které můžeme Pánu svěřovat 

nejen sebe, ale všechny své drahé, uvidíme, 

jak nás to vnitřně posune a otevře pro 

vnímání toho podstatného. Společně prožitá 

chvíle modlitby u rozsvíceného adventního 

věnce je příležitostí zastavit se a objevit 

kouzlo společné modlitby. Když k tomu 

přidám chvíli ztišení před Pánem nad 

Slovem Božím buď ráno nebo večer, bude to 

jistě dobře. 
 

A co je důležité dodržovat a čeho se 

vyvarovat?  
 

Důležitá je pravidelnost. Pokud si na něco 

zvykneme, přestaneme se sebou polemi-

zovat. Určitě nedoporučuji nechávat čas 

modlitby nebo četby Písma na nahodilé 

příležitosti během dne. Pokud si najdu čas na 

pravidelné setkání s Pánem, naučím se 

modlit i během dne střelnými modlitbami 

a touhou srdce. 
 

Co je vlastně v modlitbě důležité? Co je to 

podstatné? 
 

To nejdůležitější je osobní rozměr vztahu 

a touha srdce. Nikdy nesmí být na prvním 

místě nějaká kvantita, dokazování si něčeho 

sobě nebo druhým.  
 

Má mít modlitba nějaká pravidla, nebo 

má člověk spíše spoléhat na atmosféru 

dané chvíle – zda se bude držet daných 

modliteb či setrvá pouze v tichu 

naslouchání?  
 



 

Je jistě dobře, aby moje osobní modlitba 

ráno a večer měla nějaký pevný rámec, 

ve kterém se uplatní i moje spontánní 

modlitba. Mohu například začít úryvkem 

z Písma, modlitbou breviáře nebo nějakou 

naučenou modlitbou. Součástí každé 

modlitby by ale mělo být osobní setkání 

s Pánem a naslouchání jeho hlasu. V této 

osobní modlitbě pak můžeme Pánu 

poděkovat za všechno, co nám dává, a svěřit 

mu sebe a svoje drahé. 
 

Někteří lidé se bojí svobodných projevů 

vůči Bohu a raději mají zajeté koleje. 

Mohu Bohu říct opravdu všechno? Neměl 

bych si některé věci netroufnout vyslovit 

(výčitky či hádání se s Bohem apod.)? 
 

Bůh nás zná více než my sami sebe a ví, co 

chceme říct ještě dříve, než to vyslovíme. Je 

důležité, abychom byli před Bohem 

pravdiví, upřímní a nehráli před ním žádné 

zbožné divadlo. S Bohem se setkáme jedině 

tehdy, když jsme před ním takoví, jací 

doopravdy jsme. 
 

Jakých dalších chyb se lidé při modlitbě 

dopouštějí? 
 

Život modlitby nám někdy velice 

zkomplikují naše vlastní představy o tom, 

jak má modlitba vypadat. Když s ní nejsme 

spokojeni, tak se přestaneme modlit. Místo 

abychom vytrvali třeba jen ve snaze 

o modlitbu. Druhou vážnou chybou je 

nadměrná ritualizace naší modlitby bez 

účasti našeho srdce. V takovém případě je 

někdy důležité opustit všechny své návyky 

a pokusit se s Bohem být jen tak. 
 

Jak vypadá pokrok v modlitbě? Co je 

známkou toho, že kráčím v životě 

modlitby po správné cestě? Dobrý pocit 

z modlitby? Jaké je ovoce dobré 

modlitby? 
 

Především není mým posláním svou 

modlitbu hodnotit. Důležité je, aby 

předmětem modlitby byl Pán, a ne já. 

Vzpomeňme na podobenství o farizeovi 

a celníkovi, kde se farizeus modlil sám 

k sobě opojen zalíbením sám sebou. Pravým 

ovocem modlitby je rostoucí vědomí naší 

slabosti a hříšnosti, růst lásky k Bohu 

a schopnosti odpouštět druhým. 
 

Co když nastanou obtíže a nadšení 

ochabne? Co jsou nejčastější pokušení, 

které nás mohou odradit, vzít nám 

odvahu či chuť?  
 

Obtíže patří k lidskému životu, tedy 

i k životě modlitby. Ani v životě ani 

v modlitbě nejde na prvním místě o nadšení, 

ale o věrnost, lásku a touhu po Milovaném. 

Od života modlitby nás odrazuje především 

naše soustředění se na sebe, které se 

projevuje sebelítostí, leností, ale i fascinací 

naší prací. 
 

Mezi největší problémy při modlitbě bývá 

uváděna nesoustředěnost. Proč se 

u modlitby nedokážeme soustředit 

a u jízdy autem ano? A jak se soustředit 

na Boha? 
 

Na sto procent se nedokážeme delší dobu 

soustředit na nic, ani na jízdu autem, to ví 

každý řidič. Něco jiného je mentální 

soustředění, kterého jsme schopni jen určitou 

dobu, a něco jiného je touha srdce, na které 

nakonec nejvíce záleží. Kdo touží, ten 

miluje, a kdo miluje, ten se modlí. A Bůh od 

nás neočekává soustředění, ale lásku a touhu 

po Něm.  
 

V čem nám může být vzorem modlící se 

Ježíš? 



 

 

Zvláště v tom, že dal modlitbě k Otci 

přednost přede vším! V časovém sledu 

musel dát přednost někdy potřebným lidem, 

ale pak se modlil v noci, protože pro něj 

modlitba byla důležitější než spánek. Bez 

tohoto vnitřního pouta s Otcem vyjádřeného 

navenek modlitbou Ježíš neprožíval ani 

okamžik svého pozemského života. Mimo 

jiné nám tím ukázal, že stejně tak je pro nás 

důležité spojení s Ním, které má ovlivnit 

každou naši vnější činnost. Vždyť je to sám 

Pán, který nás učí, abychom se modlili 

neustále, tedy abychom neprožívali nic bez 

spojení s Ním. 

redakčně kráceno 

 

DÁMSKÝ  KLUB 

 

Milí farníci, jestlipak jste se v kostele 

podívali na neobvyklé tablo? Tak to jsme my 

– dámy z klubu. Díky kloboukům paní 

Saši K. jsme se vyparádily a nafotily. Pokud 

jste nás náhodou nepoznali, přiložily jsme 

pro snazší identifikaci černobílé fotografie 

… 

 

Co jsme během roku všechno podnikaly? 

 

V lednu to bylo už tradiční setkání 

u Kirchnerů u betléma, ale jinak se scházíme 

dvakrát měsíčně na faře v klubu Václav. 

Během roku jsme stihly vyrobit spoustu 

výrobků, například v dubnu velikonoční 

keramické kohoutky, slepičky a misky, 

v červnu si vyzkoušely výtvarnou techniku 

smalt, v říjnu andílky z hlíny nebo jsme 

lepily dárkové barevné obálky. 

 

Také jsme mezi námi přivítaly tři muže. 

V únoru nás upoutal přednáškou pan 

profesor Milan Klapetko, v květnu pan Jiří 

Kuna zajímavě povídal o hasičích a jejich 

náročném povolání, v listopadu se budeme 

těšit na přednášku významného kaktusáře 

pana Jaroslava Procházku. 

 

Pokud jsme seděly u šálku horkého čaje 

nebo voňavé kávy a zákuskem na talířku, tak 

to určitě některá z nás slavila svoje kulaté 

narozeniny a připravila pro všechny 

pohoštění. 

 

Ale my jsme taky sportovkyně. V březnu 

jsme soutěžily v bowlingu, v červnu 

na rozloučení před prázdninami jsme hrály 

na farské zahradě hru Cornhole. 

 

A dokonce jsme často cestovaly. V květnu 

jsme jely do dílny modrotisku v Olešnici, 

v září jsme navštívily naši pacientku 

v nádherných lázních Luhačovicích, v říjnu 

jsme si prohlédly výstavu Floria 

v Kroměříži. 

 

Protože se pozvolna blíží adventní a vánoční 

čas, v listopadu jsme vyráběly vánoční 

ozdoby a v prosinci se těšíme na koncert 

našeho varhaníka Josefa Veselého 

a na vánoční posezení s cukrovím. 

 

Za tento rok jsme toho zvládly dost. 

Aktuální data schůzek na příští rok budou na 

nástěnce. Těšíme se, jaký program nám opět 

připraví naše obětavá a stále plná nápadů 

Vlastička Šimoníková, které patří naše 

upřímné poděkování! 

      

 Za Dámský klub Jana Holánová 



 

 
OKÉNKO NEJEN PRO DĚTI 

Milí luštitelé! 

 

Dnes se můžete pustit do adventní osmisměrky. Vyškrtejte všechna slova z nabídky. Zbylá 

písmena potom přečtěte po řádcích. Dozvíte se adventní poselství, kterým se můžete po celý 

předvánoční čas nechat vést. 

 

Nabídka: očekávání, fialová, radost, tradice, advent, neděle, roráty, věnec, svíce, láska, čtyři, 

kruh 

 

 

Y T S O D A R O P Á 

T E A C N B Ů Č H CH 

Á L D C E E P E L E 

R Ě V Ř I N F K Á C 

O D E CH Á I Ě Á S I 

R E N C A Z E V K D 

T N T L Í N A Á A A 

Z E O M I V S N K R 

R V Z E N Á S Í S T 

Á H U R K Č T Y Ř I 
 

 

T. Veselá 

 

 

 
 


