
 
  

 

Končí rok 2020, který byl jiný, než jsme čekali. Můžeme se však ptát, co dobrého 

nám tento rok přinesl. Kolik darů a milostí jsme mohli načerpat skrze různá 

omezení, kolik jsme se toho o nás samotných a o druhých naučili? Téměř po celý 

rok nás provázela slova apoštola Jakuba z jeho 4. kapitoly: A nyní vy, kteří říkáte: 

„Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme 

obchodovat a vydělávat“ – vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako 

pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán 

chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“ 
  

Blíží se vánoční svátky a my jsme si zvykli 

vzájemně si přát pohodu, pokoj a klid. Zatím 

nevíme, jaké ty svátky budou, ale určitě 

víme, že budou požehnané. Ten, který se stal 

člověkem, nás neopustil a nikdy neopustí. 

Oslava jeho příchodu na konci roku se pro 

nás může stát příležitostí se sklonit 

a pokleknout a uznat, že On je Pán a Bůh. 

Papež Benedikt nás naučil: „Klanět se Bohu, 

Ježíši Kristu, je ta nejradikálnější 

a nejplatnější opora proti všem modloslužbám. Pokleknutí před Bohem je vyznání 

svobody. Kdo se klaní Ježíši, nemůže se totiž už klanět žádné, ať už jakkoli silné, 

pozemské moci. My křesťané poklekáme v chrámu pouze před Nejsvětější svátostí, 

protože věříme a poznáváme, že v ní je přítomen jediný pravý Bůh. Skláníme se 

před Bohem, který se první sklonil k člověku.”  
 

Přeji vám všem i sobě, abychom při klanění se Dítěti Ježíš, nalezli svou svobodu. 

Za vás, kteří jste tento rok někoho ztratili, se modlím, aby vás Pán potěšil. Kéž nás 

Pán chrání a vede i v následujícím roce.  
 

     Žehná a o modlitbu prosí  
 

P. Petr Miloslav Jan Křtitel Beneš, farář venkovský



 

 
Výročí v těchto měsících 
 
Začátkem října jsme vzpomínali na dva 

vzácné muže víry, kteří byli spjati s naší 

farností a dožili by se 100. výročí 

narození. 1.10. 1920 se narodil náš 

dlouholetý farník, básník a literární kritik 

Zdeněk Rotrekl (zemřel 2013); 6.10. 

1920 Mons. P. Vladimír Petrů, židenický 

administrátor v letech 1971–78 (zemřel 

2002).  

Před deseti lety jsme se rozloučili 

s židenickým primiciantem a v závěru 

jeho života naším výpomocným 

duchovním P. Josefem Doležalem 

(zemřel 22. 9. 2010). Nedlouho poté 

odešel na věčnost náš nezapomenutelný 

kostelník pan Michal Baďura 

(26.10.2010), na kterého jsme mohli 

nedávno společně vzpomenout při mši 

svaté vysílané online z našeho kostela. 

Před pěti lety jsme prožívali Svatý rok 

milosrdenství. V té době jsme také byli 

svědky završení pozemského života 

některých z našich blízkých. Mezi ně patřil 

i P. Jan Kabeláč, kdysi židenický kaplan, 

později dómský farář, biskupský vikář 

a kanovník, který poslední dva roky života 

vypomáhal v naší farnosti. 31.12.2015 

zemřel P. Bernard František Palka, 

OPraem, v letech 1990-96 kaplan a poté 

farář v Židenicích, později převor kláštera 

premonstrátů v Nové Říši. 

redakce  
 
 
 

 

Zprávy z diecéze a z farnosti 
 
Webové stránky KrestanskeVanoce.cz 

nabízejí programy v kostelích a sborech, 

které se odehrávají přímo na místě, nebo 

programy dostupné prostřednictvím 

internetové sítě. Další novinkou bude 

oddíl inspirací a námětů, jak prožít 

adventní a vánoční čas v domácím 

prostředí. 
 

Tři králové přijdou! – 1.-24. ledna 2021 
 

Informace o Tříkrálové sbírce – 

na poslední straně. 
 

Moje uši pro Tebe - nabídka služeb, 

zprostředkování terapie nebo obyčejného 

lidského popovídání v současné době – 

online nebo osobně. Více informací 

na stránkách Rodinného svazu ČR 

www.rodinnysvaz.cz.   
 

Tříkrálové farní rejdění na ledě 
 

V sobotu 23. 1. 2021 zveme celou naši 

farnost na 5. povánoční rejdění na ledě do 

Saleska v Líšni Kotlanova 13. Pokud 

epidemiologická situace dovolí, 

proběhne v rámci programu od 9.00 - 

10.00 hod hokejový zápas ženatých proti 

svobodným a od 10.00 - 11.30 farní 

bruslení a soutěže. Jednotlivé vstupné: 

dítě 50 Kč a dospělý 70 Kč, rodinné 170 

Kč a dospělí hokejisté 150 Kč. Hudba 

i malé občerstvení budou připraveny. Jste 

všichni srdečně zváni.  
 

Honza Mendel a tým rejdařů 

 

 

http://www.rodinnysvaz.cz/


 

Náš společný domov 

Svatý František z Assisi řekl: „Příroda je 

krásná kniha, v níž k nám promlouvá Bůh 

a sděluje nám něco ze své krásy 

a dobroty.“ 

Aby i další generace „měly co číst“, zve 

Biskupství brněnské skrze své Diecézní 

katechetické centrum k zapojení 

do projektu Náš společný domov.  

 

Ten začíná 24. 10. 2020 a končí s rokem 

Laudato si´ 24. 5. 2021. Zapojit se do něj 

může kdokoliv - rodiny, společenství nebo 

jednotlivci. „Projekt nám pomáhá 

obejmout tento svět v duchu a v myšlen-

kách encykliky papeže Františka 

Laudato Si´,“ říká ve videopozvánce 

pomocný brněnský biskup Mons. Pavel 

Konzbul.  

 

Vedoucí Diecézního katechetického centra 

ThLic. Tomáš Koumal považuje za velkou 

výhodu projektu to, že se dá realizovat 

i v těchto dnech, kdy nemůžeme do 

kostela, mezi přátele nebo do kulturních 

či sportovních zařízení. Projekt nabízí 

k plnění úkoly, které se týkají našeho 

vztahu k druhým lidem, k přírodě 

i k samotnému Stvořiteli. 

Vše o projektu najdete na webu 

www.kc.biskupstvi.cz.  

Odměnou Vám bude nejen dobrý pocit 

z toho, že jste udělali něco pěkného pro 

sebe, pro své bližní a pro tento svět.  

K projektu jsou založeny i facebookové 

stránky Náš společný domov, kde budou 

organizátoři postupně publikovat různé 

podněty a zajímavosti, které s tématem 

souvisí. 

„Věřím, že už přečtení úkolů vás aspoň 

trochu nadchne a že se rozhodnete 

zapojit,“ píše nejen svým farníkům Tomáš 

Koumal. I když doba trvání projektu je 

poměrně dlouhá, úkoly nejsou náročné 

a barevný „plán projektu“, který si dá 

rodina doma na viditelné místo, bude 

výzvy projektu stále připomínat. 

Organizátoři si přejí, aby projekt přinesl 

jeho účastníkům a hlavně rodinám také 

radost a zážitek společenství.   

redakce dle www.biskupstvi.cz 

https://youtu.be/vYfY4bD0_54
https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/
https://www.facebook.com/N%C3%A1%C5%A1-spole%C4%8Dn%C3%BD-domov-111366227412032


 

 

Vánoce v úvahách Chiary 
Lubichové 
 

Opět jsou tu Vánoce 

se svou něžnou poezií… 

 

Proč se rozechvívají struny lidských srdcí, 

kdo je ten, který oné noci přiměje 

k pokleknutí i ty, kteří na něho jinak 

zapomínají? 

Kdo je to nemluvně, které k sobě stejně 

jako kdysi vábí krále i pastýře a má moc 

nad anděly i hvězdami? 

Kdo je to křehoučké stvoření, 

které i z chudé betlémské jeskyně dává 

celému světu pocítit svou přítomnost? 

 

Jsi to ty, Pane Ježíši, Synu Boží! 

 

Činíš-li tak mnoho i přes svou zdánlivou 

bezmocnost, je to proto, že jsi všechno. 

Jsi všechno. 

My jsme před tebou ničím. Přesto nám 

v tento čas, kdy si všichni dávají dárky, 

dovoluješ, abychom něco darovali také 

tobě: chceme, abys měl radost ze svého  

návratu mezi nás. 

 

Nestačí prožívat Vánoce jako svátek plný 

poezie. Chceme, aby pro nás měly hlubší 

smysl, aby byly Božím navštívením. 
 
 
 

 
 

Betlém 
 

Andrea Hrodková 
 

„A ty, Betléme v zemi judské, 
zdaleka nejsi nejmenší 
mezi knížaty judskými, 

neboť z tebe vyjde vévoda, 
který bude pastýřem mého lidu, 

Izraele." 
(Mt 2,6) 

 
 

Rodíš se ve mně 

a já v Tobě. 

Mé srdce je Ti chlévem, 

Tvé mou kolébkou. 
 

Díváš se s láskou, 

když hledám Tvoji tvář 

na cestě do Betléma. 

Rodíš se ve mně. 
  

Smím v srdci Betlém nosit, 

ač každý můj hřích 

stává se Tvou ranou. 

Rodím se v Tobě. 
  

Kříž mi kladeš na ramena, 

aby mé srdce vrostlo do Tvého. 

Rodím se v Tobě, Pane 

a Ty se rodíš ve mně. 

 

 
 



 

 

Kristus, spása pro všechny  
 
Hádejte, kde jsou napsány následující věty 

a o kom: 

 

„Den jeho narození dal zemi novou tvář. 

Pro všechny lidi zazářilo v ten den nové 

světlo. Ke spáse světa byl tento obdarován 

tolika schopnostmi. Jako spasitel byl na 

svět poslán. Naděje otců se naplnily. Už 

nikdy nepřijde na svět nikdo větší. Jeho 

narození přineslo světu evangelium, které 

bude hlásáno v jeho jménu. Od jeho 

zrození začíná nový letopočet lidstva.“  

Co myslíte - je to z vánočního kázání 

některého církevního Otce? Ne - je to 

nápis na desce v Priene v Malé Asii, ke cti 

císaře Augusta. Vytesán tam byl asi 9 let 

před narozením Krista. Tato naděje, že 

spasitelem světa bude císař Augustus, se 

nesplnila. 

 

Až s tímto malým dítětem, až s Ježíšem 

přichází spása. Záchrana pro každého, kdo 

za ním šel, kdo za ním jde, kdo za ním 

půjde.  

 

V jedné staré jesličkové hře rozvažuje Bůh 

Otec sám se sebou: jak mám slíbeného 

zachránce lidstvu poslat na svět? Jako 

syna nejmocnějšího panovníka, jako 

velkého učence? Ne - nebude to bohaté 

princátko, nebude to vědátor ani učenec. 

Bude to chudý bratr chudých lidí, bude 

bratrem bezmocných a nevědomých.  

 

 

Takových je na světě nejvíc, ty je třeba 

osvobodit především.  

 

Chudé dítě chudých lidí - to je Otcem 

určený titul malého Ježíše. Žádné zázračné 

dítě, obklopené paprsky a anděly. Chudí 

lidé přicházejí k jeho jeslím. Přicházejí ti, 

co žijí z ruky do úst, ve věčném strachu ze 

svévole a násilí vlády. Ti mají právo 

na lidskou existenci ve svobodě 

a v materiálním zajištění.  

 

Vykoupení člověka začalo v noci, mezi 

zvířaty a žlabem na krmení dobytka. Tam 

se dítě Ježíš vydal do rukou lidí. Co s ním 

budou dělat?  

 

Politici z toho udělají ideologii.  

Teologové z toho udělají Kristologii.  

 

Jen pomalu, v bolestech, ale přece jen, se 

lidstvo kousek po kousku, slovíčko za 

slovíčkem, učí slabikovat a poznávat 

podstatná jména vánoce - Kristova 

narození. Jsou prostá a osvobozující:  

 

Mír  

Dobrá vůle  

Radost všech  

 

V tom je spása - záchrana pro všechny.  

 
Mons. Ladislav Simajchl 

Cestou do Emauz 
 



 

 

Okénko do světa 

Tři měsíce po letním pobytu v Židenicích, 

okolo pohřbu naší maminky, už cítím jako 

minulé století. Byl to dobrý čas znovu se 

napojit na rodné Židenice a hlavně 

na rodnou farnost svatého Cyrila 

a Metoděje.  

Jak už jsem se podělil v minulém Siardu, 

jeden z mých silných dojmů při mém 

pobytu v Brně byl pocit, že ta naše církev 

potřebuje takové okno do světa. A tak se 

budu snažit podělit se po kapkách 

o některé zážitky z posledních 36 let, kdy 

jsem pobýval většinou v Koreji a Východní 

Asii, ale také při vizitacích salesiánských 

misií na všech pěti kontinentech. 

Bratr Andrew (Ondřej) 

cesta z Vietnamu do Mongolska 

 

 

Už je to 20 let, co jsem poprvé potkal 

našeho salesiánského (laického) 

vietnamského bratra Ondřeje. Jeho příběh  

 

je asi typický pro hnutí v katolické církvi v 

našem 21. století. Ondřej se narodil 

v obyčejné budhistické rodině na jihu 

Vietnamu, na cestě do zaměstnání se 

náhodou setkal u salesiánského hřiště 

a farnosti poprvé s katolickým knězem. To 

bylo pro něj ohromně přitažlivé - ne jako 

ti bonzové v oranžovém, co se jen modlí, 

ale ti v bílé klerice a kopou do mičudy! 

„Jak to mám dělat, abych se stal jako ty?“ 

 

Po této první otázce následovala pomalá, 

ale jistá cesta katechumenátu ke křtu, 

potom každou neděli setkání 

salesiánských aspirantů. A když se stal 

salesiánským bratrem, táhlo ho to do 

misií. Salesiánský „náčelník“ (hlavní 

představený) ho určil členem první 

salesiánské komunity v Mongolsku 

(1999), kde v té době bylo asi 150 

katolíků a první katoličtí misionáři tam 

mohli přijet v roce 1992. Cesta 

do Mongolska ale vedla přes roční pobyt 

v Irsku (musel se naučit dobře anglicky), 

tam jsme se potkali poprvé, a potom ještě 

4 roky v Papua Nová Guinea, kde 

vystudoval naši technickou univerzitu - 

což bylo potřebné pro jeho působení 

v Mongolsku. 

 



 

 

Dnes je Ondřej jeden z 10 salesiánů ze 

7 zemí (také jeden Čech), kteří působí 

ve třech komunitách v Mongolsku, a stále 

působí na technické průmyslové škole 

Dona Boska v Ulánbátaru. Jelikož je tam 

už veteránem, nemá čas si oddychnout - 

kromě administrace školy je stále mezi 

mladými, také animuje naše bývalé žáky 

(už se jich tam vyučilo asi 800) a přes 

víkend je v oratoři - středisku mládeže. 

Aby se nenudil, nový ulánbátarský biskup 

si ho vybral jako ekonoma své „skoro 

diecéze“ (říká se tomu apoštolská 

prefektura: 60 misionářů, 8 farností 

a skoro 1000 pokřtěných). 

 

Tak díky bratru Ondřejovi můžeme 

poděkovat za stovky mladých misionářů 

z mladých církví, co přinášejí světlo víry 

tam, kde skoro nikdo Pána Ježíše nezná. 

Doufám, že také v Židenicích tento příběh 

někoho osloví v srdci! 

P. Václav Klement, SDB 



 

 


