
 

 
 

 

Úvodník 

 

Ve chvíli, kdy vznikají tyto řádky, mám v živé paměti kázání otce Kafky u příležitosti stého 

výročí narození otce Františka Baťky. Mluvil o kněžství a zmiňoval tři „P“ kněze. On je 

povolán, posvěcen a poslán. Vyjádřil naději, že i dnes Bůh volá, ale možná jsme zapomněli, 

co musíme udělat, abychom slyšeli a rozuměli jeho hlasu. Napadlo mne, že je možná 

problém i v tom, že neumíme odpovědět. Někde jsme se naučili různě se úkolům vyhýbat 

a někdy plnit svěřené úkoly jako chytrá horákyně nebo jako koza a vlk (čtenář nechť 

promine, ale předpokládám znalost pohádek a rčení). Otec Pavel nás povzbudil k modlitbě 

za nová povolání a za odvahu odpovědět pro ty, které Bůh volá. Dvakrát dva není sedm ani 

šest.  

 

Adventní a vánoční čas může být pro nás též povzbuzením 

objevit v pokladech církve to úžasné bohatství různých 

modliteb a návodů, jak hledat Boží vůli ve svém životě. Otec 

Pavel nám na konci mše svaté potvrdil naše nejhorší 

očekávání. Otec Josef se mezi nás už nevrátí.  

 

Letos jsem se rozhodl napsat Ježíškovi o několik dárků. První 

přání: Ať všichni, které Pán volá ke službě, odpoví s radostí. 

A to nejen v naší farnosti, ale i v jiných. Druhé přání je mu 

podobné: Ať i já jsem Jeho poslušným následovníkem. Ať 

s radostí odpovídám na Jeho volání. A co jste napsali vy? 

Jaké je vaše největší přání? 

 

 

Přeji vám všem požehnané Vánoce a mnoho požehnání do nového roku.  

 

 

Váš farář Petr Beneš 

 



 

 

PF 2023 

 

Rád bych Vám popřál do nového roku 

radost orámovanou vděčností. 

 

Apoštol Pavel kdysi křesťanům 

v Galácii napsal, 

že jsou děti Boží a dědicové zaslíbení. 

Děti se umějí radovat z maličkostí, 

proto jsou pro nás dospělé tak fascinující. 

Zvyknout si děkovat za to, co máme, je cesta 

k duchovnímu blahobytu. 

Zlodějem radosti jsou naše strachy a obavy. 

 

Do banky ve Švýcarsku přijde muž 

a u přepážky šeptá: 

„Chtěl bych si u vás uložit sedm milionů 

dolarů, které jsem zdědil.“ 

Pracovník banky se na něj soucitně podívá 

a říká: 

„Ale pane, můžete mluvit nahlas. 

Tady se za chudobu nikdo nestydí.“ 

 

Nestyďme se v novém roce za Boží dědictví, 

které se v tomto světě může jevit jako 

chudoba, 

Ale ve skutečnosti je devízou, 

která z nás dělá lidi svobodné, a nikoliv 

otroky. 

 

 
 

Pavel Konzbul 

biskup brněnský 

ADVENT 

 

Čekám trpělivě, 

ač nedočkavý, 

ve své prázdnotě uzavřen. 

Čekám na světlo. 

Vím, že už přišlo 

dávno před věky. 

Bloudí světem 

a dává se poznat všem, 

kdo vírou podobá se dětem. 

Snad měl bych mu jít vstříc. 

Však nevím kudy kam. 

Vždyť svět plodí jen zmar. 

A kudy se vydám, samý klam. 

Však naději živím, 

že světlo si mě najde 

a ozáří moji duši,  

dříve než život můj  

do nicoty zajde. 

Ajan  

 

 

 
 



 

 

 

Poděkování a pozdrav pro otce Josefa 

 
 

Mohli bychom otci Josefovi poděkovat 

za jeho působení v naší farnosti a za to, co 

pro každého z nás vykonal, třeba tím, že 

bychom mu za farnost poslali knihu díků 

a vzpomínek na to, co pro nás dobrého 

udělal. Pokud se chcete zapojit, a všichni se 

chcete zapojit, napište na email farnosti svoji 

vzpomínku. Pokud to je pro vás náročné, 

napište ji klidně jiným způsobem a někdo to 

do počítače přepíše. 

To vše nejpozději do 26.12. do 17:35.   

 

Váš farář Petr Beneš 

 

Farní kalendárium (výběr) 
 

7. 1. 2023  - Povánoční rejdění na ledě 

21. 1. 2023  - Ples na ledě 

19. 2. 2023  - Zabíjačkový oběd 

1. 4. 2023  - Úklid kostela 

16. 4. 2023  - Biřmování 

2. 6. 2023  - Noc kostelů 

 
Změny ve farnosti 
 

Od ledna 2023 bude z důvodu personálního 

obsazení farnosti po konzultaci s generálním 

vikářem brněnské diecéze provedena změna 

rozpisu bohoslužeb následovně: 
 

den Čas 

Pondělí 

mše sv. není (mimo slavnosti 

a pondělí v oktávu 

velikonočním) 

Úterý 
18:00 mimo první úterý v 

měsíci, kdy je mše v 10:00 

Středa 18:00 

Čtvrtek 18:00 

Pátek 18:00 

Sobota 7:00 

Neděle 8:00 a 10:00 
 

Otevření klubu Václav zatím není stanoveno 

na žádný konkrétní termín, ale děláme vše, 

aby to bylo co nejdříve. Noví správci klubu, 

vnoučata kameníka Raclavského z Roky-

canovy ulice, Eva Doušková a Petr Beneš 

prosí zájemce o službu, aby o sobě dali vědět 

na email vaclav@farnostzidenice.cz.  
 

Komunikace s farářem a farností. 
 

Pro uchování důležitých informací a pro 

snazší vyhledávání v historii vás prosím, 

abyste pro komunikaci ohledně dění ve 

farnosti - opravy, ekonomika, tisk materiálů, 

dotazy na bohoslužby, návrhy pomoci - 

využívali výhradně oficiální  kontakty – tel. 

731402622 a email brno.zidenice@dieceze.cz. 

Nepoužívejte osobní číslo pana faráře a jeho 

soukromý email, usnadníte tím předání 

informací případnému nástupci. Ještě jedna 

poznámka - pevná linka 548 530 034 bude 

v nejbližších dnech zrušena.   

  

Váš farář Petr Beneš  

mailto:vaclav@farnostzidenice.cz


 

 

 

Výročí 

30.12.1912 se narodil JUDr. Jan Svoboda, 

židenický farník, který věnoval celý svůj 

život službě své rodině a naší farnosti. Za 

svůj neochvějně věrný postoj k církvi byl 

minulým režimem šikanován a zbaven 

možnosti pracovat podle své kvalifikace. 

Pomáhal kněžím při tajné výuce konvertitů, 

vedl mladé dvojice v přípravě na manželství, 

řídil kurzy pro dospívající mládež, byl 

kostelním hospodářem, vedoucím lektorů 

i dobrovolným právním poradcem. Zemřel 

16.9.1978. Je pochován v rodinném hrobě 

na židenickém hřbitově. 

15.1.2023 si připomeneme 30. výročí úmrtí 

paní Ludmily Severové, naší farnice, která 

byla známá svojí uměleckou tvorbou 

zejména v oblasti drobné grafiky s duchovní 

tematikou. 

Vzpomínáme v modlitbě. 

redakce 

 

Zprávy z diecéze 

 

25. 12. 2022 v 16.00 hod. 

Vánoční koncert Kantilény v katedrále na 

Petrově 

28. 12. 2022 v 19.00 hod. 

Vánoční koncert Sboru brněnské mládeže 

(SBM) v kostele svatých Janů v Brně 

(Minoritská 1)  

9.1. 2023 v 19.00 hod. 

Tříkrálový koncert Muzika Hradišťan 

s Jiřím Pavlicou, Czech virtuosi a hosté 

v katedrále na Petrově 

 

O andělovi, který nechtěl zpívat 

Poslyšte vánoční příběh o andělovi, který 

nechtěl zpívat: 

Když se nad betlémskými pastvinami 

rozezpívaly všechny andělské kůry „Sláva 

na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem“ - 

tu jeden malý andílek náhle zpívat přestal. 

Zpěváci kolem něj se tím zmátli, přestali 

také a málem by se popletl celý nebeský 

sbor, nebýt pár zkušených archandělů 

s mohutnými hlasy, kteří situaci zachránili. 

Jeden z archandělů se však hned vydal 

za andílkem: „Pročpak nezpíváš?“ Andílek 

řekl: „Já jsem chtěl zpívat. Začal jsem to 

„sláva Bohu“ s radostí, ale když jsem měl 

zpívat o pokoji mezi lidmi na zemi, to se mi 

sevřelo hrdlo. To jsem zpívat nemohl. 

Vzpomněl jsem si, jak židovští partyzáni 

nedávno povraždili římskou hlídku, jak 

Římané za trest vyvraždili celou židovskou 

vesnici i s malými dětmi! - Ne, o míru mezi 

lidmi já zpívat nemohu, ten mezi lidmi není! 

A nejen vojáci, - copak nevidíš, jak se lidé 

hádají a perou i doma mezi sebou, jak jsou 

na sebe zlí! Vždyť to by byla lež, zpívat 

o pokoji mezi lidmi!“ A andílek se odmlčel 

a tvářil se trucovitě. 

Velký anděl mu řekl: „Ty jsi nebešťan 

a hledíš na zemi očima nebešťana. Ale 

na zemi nejsou nebeské poměry, mezi nebem 

a zemí je veliká vzdálenost. A také jsi 

nepochopil, co my tu dnes radostným 

zpěvem slavíme. Vždyť právě dnes nebeský 

Otec tu velikou vzdálenost překlenul 

mostem. Ten most je Boží Syn, děťátko, které 

posílá k lidem, aby je učil a naučil žít 



 

 

v pokoji. Boží Syn bude nyní lidem dobré 

vůle učitelem pokoje.“ 

Tvář malého andílka se začala rozjasňovat 

a zvolal: „Když je to takhle, tož budu rád 

zpívat s vámi.“ „Tak jen zpívej,“ řekl starý 

archanděl. „A ještě víc uděláš. My se po této 

noci vrátíme do nebe, ale ty budeš mít 

velikou výsadu. Každé Vánoce, kdy si lidé 

budou připomínat narození Božího Syna, ty 

se budeš vznášet nad lidskými srdci, nad 

betlémy, které si lidé budou chystat, znovu 

a znovu budeš hlásat pokoj všem lidem 

dobré vůle.“ 

Nad naším betlémem anděla pokoje máme, 

což o to, ale teď jde o to, abychom vánoční 

pokoj přijali i každý do svého srdce. 

Abychom se o Vánocích chovali pokojně. 

A nejen o svátcích. - To by bylo sice už něco 

moc pěkného - celé svátky žít v pohodě, bez 

hádání, bez sporů, v klidu. Už to by byl 

veliký vánoční dar. Ale my máme právo žít 

si pěkně i po svátcích, po celý život, stále. 

Když to tak někdy mezi námi nevychází, 

když vypuknou hněvy a spory, to není vinen 

malý andílek. Andělské poselství světu zní 

stále a všem lidem. Je to na nás, abychom 

mu naslouchali a dali se jím vést. 
 

Tak. Teď už to všichni víme, proč se nad 

betlémy vznáší malý andílek, proč zde 

v kostele s andělskými sbory zpíváme 

o pokoji lidem dobré vůle. Tak jen abychom 

si na to vždy zavčas vzpomněli, když nás 

začne lechtat chuť ke zlosti. Abychom se 

raději přidali ke zpěvu andělskému, než 

zlostem pekelnickým. 
 

To je mé vánoční přání vám všem, milí 

přátelé. 
 

A je to tak i vůle Boží: Abychom se stále 

snažili žít mezi sebou v pokoji. 

 

Dej nám to Pán Bůh. 

 

 

Mons. Ladislav Simajchl 

ze sbírky promluv Cestou do Emauz/cyklus A 

Štědrý den - půlnoční mše 

 

 

 

Pošli kuny do Afriky! 

Zbývá vám pár drobných kun z dovolené 

v Chorvatsku? Nechce se vám s nimi 

do banky nebo na chorvatskou poštu je 

vyměnit? 

Přineste je k sestřičkám do Restaurace 

L´Eau Vive na Petrov 2 v Brně a dejte 

do speciální pokladničky. 

Vaše kuny pomůžou uhradit náklady 

sirotčince svaté Terezy v Loumbila ve státě 

Burkina Faso.  

 

Pokud poskládáme dohromady 750 kun, 

zaplatíme tím jídlo, bydlení a školné 

jednomu dítěti na celý rok! 

Více informací: https://www.leauvive.cz/ 

https://orphelinat-saintetherese.org/  

e-mail: leauvivebrno@centrum.cz 

Restaurant l´Eau Vive, 

Petrov 2, 602 00 Brno, 

 

https://www.leauvive.cz/
https://orphelinat-saintetherese.org/
mailto:leauvivebrno@centrum.cz


 

 

 

Besedy ve farní knihovně 
 

Vážení spolufarníci, 
 

chtěli bychom vás v 

příštím roce pozvat 

do farní knihovny, 

tentokrát „na kus 

řeči“. Proč? Prvním důvodem je, že někdy 

by si člověk rád promluvil o tom, co četl, co 

ho zaujalo nebo i k čemu má nějaké 

výhrady, a zde se nám zdá prostředí farní 

knihovny k tomu zvláště vhodné. 
 

Nečekejte proto žádnou přednášku, to je 

nakonec mimo naše schopnosti (natolik jsme 

soudní), ale skutečně spíš rozhovor 

o přečteném. Z naší strany je to zároveň 

takový pokus o zpětnou vazbu, která nám 

má ulehčit orientaci v knihách, které se vám 

líbí a jaké chcete číst. A to je druhý důvod, 

proč se párkrát v roce sejít – hospodárnost 

provozu. Knih vychází nepřeberné množství 

a většina z nich rozhodně není levná. 

Kupovat všechny, to si může dovolit snad 

jen Památník národního písemnictví v Praze. 
 

Jak by taková akce měla vypadat? Naše 

předběžná představa je, že bychom se mohli 

sejít třeba každou druhou neděli v měsíci, 

pro začátek od února do června, mezi první 

a druhou mší sv., to je od 9 do 10 hodin. 

Domnívám se, že jedna hodina na debatu je 

docela dost. Každé setkání by sice mělo 

určité téma, ale to samozřejmě neznamená, 

že by se nemohlo mluvit i o něčem jiném. 

Byla by to spíš taková pomůcka, aby se 

rozhovor trochu „rozjel“. 
 

 

 

 

 

No a teď k těm tématům: 

 

• v únoru bychom si připomněli 

některé známé autory duchovní 

literatury (např. M. Altrichter, 

A. Grün, R. Rohr, V. Kodet) 

 

• v březnu bychom se podívali na 

otázky evoluce (J. Grygar, M. Vácha) 

 

• v dubnu si připomeneme 30 let 

našeho farního časopisu SIARD 

s výstavou archivovaných čísel (první 

číslo vyšlo o Velikonocích 1993) 

 

• v květnu se podíváme na 

mariánskou literaturu 

(R. Cantalamessa, A. von Speyr, 

T. Špidlík) 

 

• a v červnu na některé knihy o Bibli 

(Biblia s komentárom od slovenských 

jezuitů, České katolické biblické dílo, 

Český ekumenický komentář, 

Jeruzalémská bible, Malý Stuttgartský 

komentář, Rozhovory nad Biblí). 

 

Každé setkání bude s předstihem oznámeno 

i v ohláškách. Pokud byste měli nějaké při-

pomínky, jsme vám k dispozici každou 

neděli na oratoři po ranní mši sv. 

do 10:00 hod. 

 

Na setkání se těší vaši knihovníci. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Svátek v kalendáři (8) 

Památka 11. 11. spolu se sv. Martinem. 

Sv. Menas 

Mučedník narozen ve 3. století (?) v Egyptě. 

Zemřel r. 295 (?) v Egyptě (?). 

 

 

Svatý Menas, 

slonovinová řezba, 2. pol. 7. století, 
 

Patron obchodníků, pro znovunalezení 

ztracených předmětů a v těžké nouzi. 

Menas patří k legendárním světcům, byl po 

staletí jednou z nevýznamnějších postav 

křesťanského světa. Hlavně v Egyptě je 

Menas dodnes nejoblíbenějším světcem 

vůbec a každý cestovatel po Egyptě zná 

místo vykopávek v městě Menasu jižně 

od Alexandrie, s nimiž bylo započato 

začátkem tohoto století. Město Menas 

vzniklo kdysi kolem mučedníkova 

pohřebiště, protože mnoho tisíc poustevníků 

potřebovalo domy, kostely a nemocnice.  

Legenda vypráví o Menasovi, že žil ve druhé 

polovině 3. století a pocházel z Egypta.  

 

Odešel prý z vojenské služby a uchýlil se 

jako poustevník do samoty. 

Pronásledovatelé křesťanů za císaře 

Diokleciána ho zatkli, mučili a nakonec 

pro jeho nezlomnou křesťanskou víru sťali. 

Jiná podání říkají, že Menas byl zavražděn 

ve Frygii v dnešním Turecku. Ostatky prý 

byly odtud přeneseny do Egypta 

a pochovány tam, kde se zastavují velbloudi. 

Opět jiné zprávy vysvětlují, že Menas 

podstoupil mučednickou smrt teprve 

v 9. století, a to ve zcela jiné krajině. 

U Menasova hrobu se udály četné zázraky. 

Místo bylo později nazváno 

starokřesťanskými Lurdy. Menas je 

zobrazován jako voják na koni, jak vítězí 

nad drakem, někdy také jak se modlí mezi 

velbloudy. Hlavně v Egyptě je mnoho 

znázornění.  Známá je koptická ikona 

ze 6. století Menas s Kristem, která je dnes 

v Louvru v Paříži.  

 

J. A. 

 

 
 



 

 

 

PULS pomůže farnosti 
 

 
 

 

Farní povánoční rejdění na ledě 

 

V sobotu 7. 1. 2023 

zveme celou naši 

farnost na 6. povánoční 

rejdění na ledě 

do Saleska v Líšni, 

Kotlanova 13. V rámci 

programu proběhne 

od 8.30 - 9.30 hod. 

hokejový zápas ženatých proti svobodným 

a od 10.00 - 11.30 farní bruslení a soutěže. 

Jednotlivé vstupné: dítě 60 Kč a dospělý 

100 Kč, rodinné 250 Kč a dospělí hokejisté 

180 Kč. Hudba i malé občerstvení budou 

připraveny. Jste všichni srdečně zváni. 

 

Honza Mendel a tým rejdařů 

 

 

Příběhy, které otevírají srdce (5) 
 

Přinášíme další příběh z knihy Brincadeira.  

 

Ten dnešní je zvláštní v tom, že jej píše 

dospělá žena. Její chudoba a pohnutý příběh 

připomíná něco ze skutečných Vánoc…. 

 

To jsem já 

 

Ahoj, já jsem Alina. Pokusím se něco 

povyprávět z mého životního příběhu.  

 

Mnozí mě znají pod jménem Silvinha. 

Nevím proč, jmenuji se Alina. Je mi 31 let, 

mám osm dětí, matkou jsem se stala 

ve 14 letech. Kvůli bídě, ne proto, že bych to 

takto chtěla, jsem se odstěhovala k muži 

a musela převzít odpovědnost. Trpěla jsem 

bolestmi, hladem a zimou. Někdy jsem 

chtěla zemřít, podruhé bych raději zůstala 

naživu. 

 

Měla jsem bez jakékoli přípravy 

ta nejrůznější zaměstnání. Byla jsem 

právničkou, soudkyní, lékařkou učitelkou, 

kuchařkou, od všeho kousek. Dokonce jsem 

i žebrala. 

 

Někdy, když jsem ráno vzhůru, ptám se 

Boha: - Kdo jsem, že toto všechno 

prožívám? Nemám nikoho, komu bych toto 

všechno mohla vyprávět. Jen Jeho. 

 

Myslím, že mám ještě štěstí. Protože jsou 

lidé, kteří jsou na tom ještě hůř. Někdy sním 

o tom, že bych chtěla být géniem 

a uskutečnit něco ze svých snů nebo že bych  

 



 

 

 

 

vyhrála v loterii. A přesto se bojím být 

bohatá. 

 

Nevím, jestli bych ještě někdy chtěla být 

dítětem. Myslím, že bych nedělala totéž. Ale 

potom se zastavím a řeknu si. A moje děti? 

Ty bych neměla. Nevím, jen vím, že jsem 

šťastná! 

 

Myslím, že jsem šťastná. Někdy jen tak 

přežívám. Nevím, co bych měla dělat. Vím 

jen, co udělat musím, nemám moc na 

vybranou. Když vynakládám peníze, mají 

děti nejvyšší prioritu. 

 

Bůh by mi mohl dát příležitost. Každý den 

pláču, ani nevím proč, ale pláču. 

 

Chtěla bych mít matku, se kterou bych si 

mohla popovídat, které bych mohla říct, co 

prožívám, o bolestech, které pociťuji, ale 

žádnou nemám. Jednu mám, vloni jsem se 

s ní seznámila, ale nemá mne ráda. 

 

Včera jsem vařila kávu a vylila si ji 

na břicho. To bolelo. Ale komu to mohu 

říci? Jen Bohu.  

 

Jak často jsem myslela na to, udělat velkou 

hloupost. Ale potom jsem se podívala 

na svoje děti, které mají jenom mne. 

 

Děkuji Bohu za všechno. 

 

Alina Maria S. da Conceicao, 31 let, 

ulice: Rua do Catu – 18.5.2018 

 

Připravila Marie Oujezdská 

 

Okénko do světa (12) 
 

Itálie, 

Turín Dona Boska 

 

Po návratu z Jižní Koreje, kde jsem pobyl 

neuvěřitelně dlouhou dobu (3 měsíce), 

trávím konec roku 2022 před odletem 

do jižní Asie (Indie) v Turíně u Dona Boska 

– ta čtvrť se jmenuje Valdoko. Svatý Jan 

Bosko tu prožil skoro 46 let svého života, 

když nepočítáme jeho služební cesty 

do Říma, Španělska nebo Francie. Prosil tam 

dobrodince o prostředky pro své misionáře 

a na stavbu posledního kostela, o což ho 

požádal papež Lev XIII. v Římě. 
 

Turín byl na počátku sjednocení Itálie 

hlavním městem. V posledních třiceti letech 

se město po krachu automobilky FIAT 

poněkud vylidnilo, hodně lidí odešlo do 

svých rodných vesnic v okolí, kde je na 

vysoké úrovni zemědělství a vinařství. Nyní 

má město asi 900 000 obyvatel. V ulicích 

Turína dnes můžete slyšet hodně cizích řečí 

jako arabštinu, turečtinu, svahilštinu, 

jorubštinu (řeč západní Afriky), filipínštinu, 

čínštinu, ale také italštinu. Naše salesiánská 

kolébka je vzdálena několik set metrů 

od největšího otevřeného trhu, kde jsou 

Italové samozřejmě v nepatrné menšině. 
 

Pro nás salesiány Valdoko znamená 

kolébku, kde se zrodilo naše povolání. Před 

180 roky to bylo za městem, na předměstí, 

když se tam Don Bosko 5 let po vysvěcení 

usadil spolu se svou maminkou Markétou. 

Jeho malé stavení, kde byla kaple, jídelna 

a místo pro několik kluků na spaní, se 

dodnes jmenuje Oratoř.   



 

 

 

 

Místo se samozřejmě rozrůstalo, po sto 

letech vypadá jako malá citadela, kde je 

velká bazilika Panny Marie Pomocnice 

křesťanů, učiliště, základní škola, středisko 

mládeže, tiskárna, misijní centrum 

(prokura), internát pro vysokoškoláky, 

farnost a samozřejmě středisko salesiánů 

z piemontské provincie, ale také hodně 

prostoru na přivítání a pobyt  poutníků, kteří 

sem přicházejí z celého světa. Původní dům 

a muzeum Dona Boska byl před dvěma roky 

uveden do skoro původního stavu a je 

od sklepa až do třetího patra přístupný 

veřejnosti.  
 

 
 

Ve čtyřech komunitách tu teď bydlí 

a pracuje asi 60 salesiánů, vedle nich asi dvě 

stovky laiků zapojených v každém sektoru 

tohoto obrovského díla. Také je tu divadlo 

pro 600 osob, kde se konají mládežnické 

akce, ale také generální kapitula salesiánů 

na světové úrovni. 
 

Přál bych vám se někdy sem dostat aspoň na 

celý den a dotknout se kořenů salesiánské 

misie, která se teď nachází ve 134 zemích 

světa. A to všechno začalo zde ve Valdoku 

v Turíně. 

 

 

 

 

Během těchto několika týdnů mohu navštívit 

v neděli také blízkou komunitu Filipínců, 

v Turíně je jich asi 10 000. Na nedělní mši 

do kostela sv. Jana Evangelisty jich přichází 

asi 400. Je tam více ministrantů 

a ministrantek než v Židenicích, asi 100! 

Rodiče se vystěhovali do Itálie 

z ekonomických důvodů, ale jejich děti se 

narodily v Itálii, takže děti komunikují skoro 

výlučně italsky. Zachovávají si však svoje 

katolické tradice, poutě, zpěvy. Jejich pěkné 

společenství drží silně pospolu – příští rok 

slaví 25 let od založení. Nejsilnější skupiny 

jsou charizmatici a Legie Panny Marie, ale 

je také obdivuhodné vidět katechety 

a animátory.   

 

 
 



 

 

 

 

 

Asi 15 kilometrů od turínského Valdoka se 

nachází městečko Chieri (35 000 obyvatel), 

kde Don Bosko prožil 10 let svého života 

jako pracující student (na střední škole) a 

potom 6 let jako diecézní seminarista. Don 

Eligio, ředitel salesiánské komunity v Chieri 

je mým dobrým přítelem, takže jsem tam 

často zván. Městečko je na půl cesty mezi 

Turínem a Becchi, tou malou vesničkou, kde 

se narodil Don Bosko. Máme tam malou 

základní školu (300 dětí), překrásné 

středisko mládeže – oratoř (400 mladých) 

a veřejnou kapli, sedm starších salesiánů, 

několik desítek salesiánů, spolupracovníků, 

mladých animátorů, kteří jsou v centru 

tohoto díla. Také se starají o tisíce poutníků, 

kteří přicházejí do Chieri každým rokem.  
 

Díky nedávné pandemii máme teď i bez 

cestování do Turína dobrou šanci se tam 

podívat na internetu. Hodinová pouť k Panně 

Marii, do její baziliky Turín - Valdoko:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6dEQV

F4E1k 

(v angličtině). 

 

Z tohoto kostela bylo vysláno od roku 1875 

alespoň 10 000 salesiánských misionářů 

do celého světa.  

 

Vítejte! 

P. Václav Klement, SDB 
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Svátost smíření: 

21., 22. a 23. 12. 2022 od 14:30 do 17:50 

hod. (22.12. pouze do 17:10). 

Na Štědrý den a Boží hod vánoční se 

nezpovídá. 
 

Možnost prohlídky betlémů: 

- dřevěný betlém z r. 1938 vytvořený 

řezbářem V. Andresem, 

- perníkový betlém, každý rok originální.  
 

Tvořivá dílnička pro děti: 

27. a 28. 12. od 15:00 do 17:30 bude 

v našem kostele tvořivá dílnička pro děti, 

která může umožnit i nevěřícím zažít kostel 

jinak – strávit čas u narozeného Ježíše. I my 

máme možnost oslovit nevěřící či hledající 

v našem okolí. Zve Klub maminek. 
 

Zveme k účasti na vánočních bohoslužbách: 
 

24. 12. 2022 

Štědrý den    

v 5:55 hod. poslední roráty 

v 15:30 hod. vánoční mše s dětmi, během 

bohoslužby divadlo pro děti 

v 23:55 hod. „půlnoční“ mše sv. 

s přinesením betlémského světla 

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“  

účinkuje chrámový sbor, sólisté a orchestr 
 

25. 12. 2022 

Hod Boží vánoční 

mše sv. v 8:00, při mši sv. 10:00 hod. 

chrámový sbor zpívá vánoční pastorely 
 

26. 12. 2022 

svátek sv. Štěpána 

mše sv. v 8:00 hod., při mši sv. v 10:00 hod. 

Schola mládeže zazpívá Vánoční muzikál 

(autor P. David Ambrož)         
 

27. 12. 2022 

svátek sv. Jana 

v 16:00 hod. - vánoční zpívání v podání 

souboru Collaudeamus 

v 18:00 hod. -  mše sv. s tradičním žehnáním 

vína 
 

30. 12. 2022 

svátek Svaté rodiny 

v 18:00 hod. - mše sv. 

při mši sv. obnova manželských slibů              
 

31. 12. 2022 

zakončení občanského roku 

v 17:30 hod. – mše sv. 

v 23:00 hod. – adorace na poděkování za rok 

2022 a prosba za nový rok 2023 
 

1. 1. 2023 

slavnost Matky Boží Panny Marie   

mše sv. v 0:00, 8:00 a v 10:00 hod. 
 

5. 1. 2023 

v 17:15 hod. - chorální koledování 

v 18:00 hod. - mše sv. 
 

6. 1. 2023 

slavnost Zjevení Páně  

mše sv. v 18:00 hod. 
 

8. 1. 2023 

svátek Křtu Páně 

mše sv. v 8:00 hod., při mši sv. v 10:00 hod. 

zpívá SBMka 

 

16:30 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ PODVEČER 

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“  

účinkují chrámové sbory kostela sv. Cyrila 

a Metoděje a sv. Tomáše, sólisté a orchestr                    

VÁNOČNÍ KALENDÁŘ FARNOSTI  
 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích je otevřen pro veřejnost 

o vánočních svátcích od 25. 12. 2022 do 6. 1. 2023 každý den od 15.00 do 18.00 hodin. 
 


