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Pozdrav z Lourdes
První sobotu v měsíci lednu jsem přijel do města, kde v posledních letech nejvíce čerpám
pro svůj život. Lourdes – místo, kde Bůh uzdravuje na přímluvu Panny Marie. Byl pozdní
večer, a i když jsem byl unavený po náročné cestě, vydal jsem se do jeskyně Massabielle.
Tady poprvé 11. 2. 1858 spatřila Bernadeta Paní v bílém. Dál ten příběh jistě znáte. Jeskyně původně vypadala úplně jinak než dnes, řeka proudila blíže jeskyni a končil zde mlýnský náhon. Během let a desetiletí po zjevení se stále něco upravovalo a vylepšovalo. Vždy
proto, aby se pomohlo poutníkům lépe prožít, pochopit, zakusit poselství, které Panna
Maria v Lourdes přináší každému, kdo se otevře. V jeskyni, na místě, které za všechny
ty roky důvěrně znám a mám je rád a mám tam „svou lavici“, jsem nenašel kromě sochy
Panny Marie nic z toho, co tam vždy bylo. Vždy znamená asi od roku 1974. Co se stalo?
Rekonstrukce. Aby poutník, který přijde až po mně, lépe prožil a… trochu šok. Trochu
moc. Proč tu nic není? Najednou jsem si uvědomil, že jsem šel kolem informačního plakátu,
který mne upozorňoval na rekonstrukci. Já jej ale nečetl, běžel jsem dál. Tam, kde to znám.
Nepotřebuji se zastavovat, nemám čas. Kolik pozvání jsem už prošel bez povšimnutí? Kolik
plakátů, které mne zvaly, jsem minul? „Škoda“, budu si jednou říkat. Dal jsem si jedno
pozdní novoroční předsevzetí – dívat se na věci nejen staré a známé, ale všímat si i těch
nových. Nenechat si ujít další příležitosti…
A pak došlo k událostem kolem týdeníku Charlie Hebdo a teroristický útok na obchod
Hyper Cacher. Najednou jsem se ocitl v nejistotě, zda se nemohu dostat do podobné situace. Kde a kdo zaútočí příště? Komentáře k situaci si můžete přečíst na různých místech.
Jen bych chtěl říct, že mne to vedlo k zamyšlení, zda jsem už opravdu odevzdal život Ježíši.
Pokud ano, budu ho bránit, a nebudu se bát těch, kteří mi jej budou brát. Už jsem ho dal.
P. Petr Beneš, váš farář

• Pá 26. 6.–Ne 28. 6. 2015 – Dolní Kou-

Přehled významných akcí
v roce 2015 v brněnské diecézi
• So 31. 1. 2015 – Brněnský dóm –
od 09.30 oslava Dne zasvěceného života

• Ne 22. 2. 2015 – Brněnský dóm –

nice – festival Kéfasfest 2015

• So 27. 6. 2015 – Brněnský dóm –
od 09.00 kněžské svěcení

• Ne 5. 7. 2015 – Mikulčice – od 16.30
pouť ke sv. Cyrilu a Metoději

• St 8. 7.–Ne 12. 7. 2015 2015 Brno –

od 10.30 obřad zařazení katechumenů

XXVI. konference Charismatické

mezi čekatele křtu

duchovní obnovy

• So 28. 3. 2015 – Brněnský dóm –
diecézní slavení Světového dne mládeže
s otcem biskupem

• Ne 12. 4. 2015 – Vranov u Brna –
rodinná pouť (brněnské církevní školy)

• Po 27. 4. 2015 – Brno, Petrov – přijímací pohovory do kněžského semináře

• Pá 8. 4.–Ne 10. 5. 2015 – Brno – Tři
dny křesťanské spirituality

• So 23. 5. 2015 – Vranov u Brna –
diecézní pouť ministrantů

• So 15. 8.–Ne 16. 8. 2015 Brno –
Den Brna

• So 29. 8. 2015 Žďár nad Sázavou-II –
XII. diecézní pouť rodin

• Čt 15. 10.–So 17. 10. 2015 Brno –
Národní eucharistický kongres (NEK2015)

• Čt 15. 10.–Pá 16. 10. 2015 Brno,
Biskupské gymnázium – Konference
o eucharistii v rámci NEK2015

• So 17. 10. 2015 Brno – Národní pouť
v rámci NEK2015

• Pá 29. 5. 2015 – Noc kostelů
• So 6. 6. 2015 – Slavonice – od 10.30
diecézní pouť v rámci Národního eucharistického kongresu

• So 13. 6. 2015 – Vranov nad Dyjí –

Zprávy převzaté z biskupství

Výročí
Dne 16. 1. 2015 Sté výročí narození paní

13. celostátní misijní pouť a 10. misijní

Cyrilly Svobodové, kdysi katechetky a učitelky

den dětí

na různých školách v Židenicích, dlouholeté

• So 20. 6. 2015 – Brněnský dóm –
od 10.30 jáhenské svěcení

členky našeho farního společenství. Její manžel, vystudovaný právník, býval kostelním
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hospodářem a patřil k zakládajícím židenic-

nezorganizovala nějaká výprava mladých

kým lektorům. V sedmdesátých letech vedl

z naší farnosti. I když jsem dlouho váhal,

náboženství pro mládež. Oba byli pro svůj

jestli jet nebo ne, nakonec jsem 29. 12. ještě

pevný postoj k víře pronásledováni, nemohli

se 3 kamarády do Prahy vyrazil.

pracovat ve své původní profesi a dlouhou

Byli jsme plni očekávání, úplně jsme nevě-

dobu se živili těžkou dělnickou prací. R.I.P. !

děli, do čeho se to pouštíme. Ale hned od

redakce

začátku nás toto setkání mile překvapilo.
Po organizační stránce to nemělo chybu.

Setkání Taizé v Praze –
Pouť důvěry na zemi

A to není žádná legrace sehnat jídlo a ubytování pro tolik lidí. Poté co jsme se zaregistrovali, dostali jsme průvodce setkáním,

Zprvu jsem úplně nevěděl, o co přesně jde.

mapu, abychom se neztratili, a také speci-

Komunitu Taizé jsem neznal, maximálně

ální kartičku, díky níž jsme mohli jezdit po

jsem se párkrát zaposlouchal do zpěvů

celou dobu setkání zadarmo metrem. Naše

Taizé, které se jednou za čas u nás doma

skupina bydlela v malém bytě na Karlíně,

pustily na CD. Později jsem se však o toto

takže celkové dění jsme měli docela blízko.

setkání začal více zajímat a přišel jsem

Metrem jen pár minut.

na to, že by to mohla být docela dobrá,

Každé ráno jsme chodívali do nedalekého

nevšední příležitost, jak prožít 5 dní mezi

kostela sv. Cyrila a Metoděje – což byla

dalšími třiceti tisíci mladými křesťany

naše hostitelská farnost. Sem docházelo

z celého světa. A k tomu nahrávalo i to, že se

asi 150 lidí, z toho jen 15 Čechů. Zbylých

tato veliká událost konala co by kamenem

135 bylo z různých koutů Evropy, z Itá-

dohodil, v Praze. Trochu mě mrzelo, že se

lie, Německa, Ukrajiny, Slovinska, Polska
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a mnoha dalších. Po ranní modlitbě, která

každý den. Jen ten poslední večer jsme už

se skládala ze čtení úryvků z Písma, zpěvů,

nebyli na Letňanech, ale v katedrále. A tam to

modliteb za svět atd., jsme se přesunuli na

mělo ještě lepší atmosféru.

faru, kde začínaly diskuzní skupinky. Sku-

Celé setkání se nám všem moc líbilo, odjíž-

pinky byly různě namíchané zhruba po

děli jsme z něho plní radosti a nadšení. Pří-

15 lidech. Diskutovali jsme zde o otázkách,

ští rok se bude konat ve Valencii ve Španěl-

které jsme měli v brožurkách. Mnohdy bylo

sku. Tak pojeďte i vy!!!

složité vyjádřit svůj názor na danou otázku,

Jan Pokorný

protože se diskutovalo v angličtině. Ale dalo
se tomu docela dobře rozumět. Poté nastal
čas k tomu, abychom doplnili energii – oběd.
Ten jsme si vždy vychutnávali v našem bytě.

Je potřeba umět hospodařit
s dary, které máme

Sotva jsme dojedli, už jsme museli spěchat

Každý z nás byl obdarován různými dary. Je

na polední modlitbu, která byla též v kostele

to pěkně vidět v této krásné farnosti. Každý

sv. Cyrila a Metoděje. Ta probíhala v podob-

zde má své místo, každý je něčím prospěšný.

ném stylu jako ranní. Po modlitbě se všichni

Bez toho druhého by to nebylo ono. Něco

rozutekli na následující workshopy. Byl o ně

by farnosti scházelo. Dary nám dal Bůh a chtěl

veliký zájem. Skládaly se z přednášek na

po nás, abychom mu je opět navrátili. Ne zne-

různá témata. My jsme si vyslechli zajímavé

užité, ale proměněné v dobré věci. A tak jeden

povídání otce Tomáše Halíka na téma: „Víra

chodí ministrovat, aby sloužil Bohu, druhý

a nevíra“.

peče dobré cukroví do klubu Václav. Pokud

Po workshopech jsme se přesunuli na výsta-

by však cukroví dělal jenom pro jednoho člo-

viště v Letňanech, kde jsme dostali jídlo na

věka, asi by se tomu druhému udělalo špatně.

večer a na příští den. Po večeři jsme se vydali

Je nutné dávat rovnoměrně, aby zde byl pro-

do haly, ve které byla večerní modlitba. Ta začí-

stor pro možnost obdarovat další.

nala vždy v 19:00. Právě tady to začalo nabí-

Velmi těžké to je například s literaturou. Podle

rat na obrátkách. Už to nebylo jen 150 lidí, ale

současných literárních teoretiků je každá

tisíce. A všichni nehledě na vyznání upínali

kniha, každá postava, každý příběh fikcí. To

svůj zrak k Bohu a zpívali a modlili se. V tu

znamená, že i když lidé žijící uvnitř příběhu

chvíli jsem si uvědomil, jaká je síla a krása

žijí, jednají, vypadají jako konkrétní lidé, je

jednoty. Tolik mladých zpívalo krásné a jed-

nemožné o nich říct, že ta postava v knize je

noduché texty několika jazyky. To bylo něco!

ten a ten. Že je to o tom a o tom člověkovi.

Jednou částí modlitby byla promluva bratra

Je znám případ, že manželka spisovatele

Aloise – nynějšího představeného komunity

Vladislava Vančury zažalovala tvůrce filmu

Taizé. Takto bohatě jsme podobně prožili

Markéta Lazarová za to, že neodpovídal
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knižní předloze. Přesto tento film patří mezi

sbírka probíhá již po patnácté. A komu může

skvosty české kinematografie. Nelze mluvit

sbírka pomoci? Výtěžek sbírky je určen na

o jednom díle, ale o dvou. Je zde samostatná

pomoc handicapovaným, nemocným, seni-

kniha a samostatný film a obě díla jsou plno-

orům, matkám v tísni a dalším jinak soci-

hodnotná, jedinečná a krásná. Každý z nás je

álně potřebným skupinám lidí, a to zejména

originál a hrát si na někoho jiného je plýtvá-

v regionech, kde sbírky probíhají. Nejméně

ním svého daru jedinečnosti.

desetina výnosu sbírky je každoročně určena

Nejkrásnější příběhy jsou ty, které proží-

také na humanitární pomoc v zahraničí.

váme, které napíšeme vlastním životem.

Děkuji všem, kteří přispěli, a hlavně děkuji

Všichni jsme tužkou v ruce Boží.

koledníkům, které jistě zahřál pocit z dobJan Krejčí

rého skutku.
Kristy Chobolová

Tříkráloví koledníci
Jak mnozí víte, tento pátek 9.1.2015 u nás

Dámský klub

v Židenicích proběhla charitativní akce, a to

Pokud máte někdy v úterý dopoledne čas,

Tříkrálová sbírka. Jako každý rok se vydali

nemusíte zůstávat doma, ale můžete si zajít

ministranti a mladší i starší holčičky ze schů-

do Dámského klubu a zažít zde zajímavé

zek po okolí Židenic. Lidé, kteří něco při-

setkání s těmi, které jste dosud znala jen od

spěli, dostali letáček, cukřík, a na dveře jsme

vidění z kostelních lavic.

jim napsali nápis: K+M+B+2015. Víte co tato

Farní Dámský klub zahajuje letos již třetí

zkratka znamená? Pochází z latiny a celý

sezónu. Jeho program je pestrý. Při setká-

název zní: Christus mansionem benedicat -

ních, která se konají jednou měsíčně, můžete

v překladu Kristus požehnej tomuto domu.

absolvovat rehabilitační cvičení, poslech-

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnic-

nout si přednášku např. o poskytování první

kou akcí u nás. Letos v České republice tato

pomoci, o zážitcích z cesty do Svaté země
apod. Jedinečným zážitkem bylo loni v říjnu
loutkoherecké vystoupení studentů speciální pedagogiky. Nebo si můžete něco hezkého vyrobit. Před Velikonocemi jsme pletly
ošatku z pedigu, na Vánoce vyráběly hvězdy
z perliček a ze slámy.
Posezení při kávě a čaji nebo společný výlet
jsou příležitostí se lépe poznávat a s překvapením zjišťovat, jak zajímaví lidé žijí kolem nás.
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Termíny schůzek Dámského klubu

činit normálním lásku a nikoli nenávist, činit

v I. pololetí 2015: 20. ledna, 17. února,

obvyklým vzájemnou pomoc, nikoli lhostejnost či

17. března, 14. dubna, 12. května,

nevraživost … A to je velké poslání rodiny: dělat

9. června. Schůzky se konají vždy od

místo Ježíšovi, který přichází, přijímat Ježíše do

9.00 ve farním klubu Václav. Těšíme se na

rodiny v dětech, v manželovi, v manželce, v pra-

setkání s vámi.

rodičích… Ježíš je tam.“
Za všechny členky klubu

Na další katechezi mluvil papež František

Vlasta Šimoníková a Jitka Mazánková

o úloze matky: „Každý člověk vděčí za svůj život
matce a mnoho jjí vděčí za svůjj další život, za

Papež František o rodině

lidskou a duchovní formaci. A třebaže je mat
matka
symbolicky vynášena množstvím poezie a spou
spous-

Na generální
lní audienci v prosinci loňského

tou krásných věcí, které se o matce říkají, není jí

roku zahájil
jil papež František cyklus kate-

ka
dopřáváno sluchu, nedostává se jí pomoci v kaž-

chezí o rodině
dině a vyzval k tomu, aby celý

sp
dodenním životě a její ústřední postavení ve spo-

Boží lid doprovázel modlitbou a reflexí

ví
lečnosti je málo bráno v úvahu... Je třeba více

ší synodě o rodině, která se uskucestu k další

b
chápat jejich každodenní boj, když se snaží být

teční v říjnu
nu tohoto roku na téma Povo-

efektivní v práci, pozorné a vnímavé v rodině; je

lání a poslání
lání rodiny v církvi a ve světě.

třeba lépe chápat, po čem matky touží, když uusi-

(Loňská synoda
ynoda se uskutečnila v říjnu na

emancipac
lují o lepší a autentičtější plody svojí emancipace.

na jako pastorační výzva v kontéma Rodina

problém
Matka s dětmi má vždycky nějaké problémy,

textu nové evangelizace.)

pr
vždycky má práci... Matky jsou nejúčinnější pro-

ntišek hovořil o rodině jako o velPapež František

tilék na šířící se sobecký individualismus. Indiv
Indivi-

m daru, o tom, že po třicet let byla
kém Božím

duum znamená to, co nelze dělit. Matky se vš
však

Ježíšovou cestou rodina. „Každá křesťanská

dělí, jakmile přijmou dítě, aby je přivedly na sv
svět

ko to dělali Maria a Josef – může
rodina – jako

muče
a vychovaly… Matky žijí mateřským mučed-

v první řadě přijímat Ježíše, naslouchat mu, mlu-

duch
nictvím… Dát život, mít mučednického ducha

patrovat ho, chránit ho a růst spolu
vit s ním, opatrovat

znamená splnit povinnost, mlčky, v modlitb
modlitbě,

s ním; a takk vylepšovat svět. Učiňme ve svém

poctivým plněním každodenních povinnos
povinností,

vých dnech místo Pánu. Tak to dělali
srdci a ve svých

postupným dáváním života… Společnost bbez

také Maria a Josef a nebylo to snadné: kolik jen

doved
matek by byla nelidská, protože matky dovedou

seli překonat! Nebyla to nějaká fingotěžkostí museli

vždycky i v nejhorších momentech dosvědčov
dosvědčovat

a, nebyla ireálná. Nazaretská rodina
vaná rodina,

př
něhu, oddanost, mravní sílu. Matky často pře-

nás zavazujee k objevu povolání a poslání rodiny,

dávají také nejhlubší smysl náboženské prax
praxe.

y. A jako je tomu během těchto třiceti
každé rodiny.

zbo
V prvních modlitbách, v prvních gestech zbož-

etu, tak to může být také u nás, totiž
let v Nazaretu,

hodno
nosti, které se dítě naučí, je vepsána hodnota
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víry v život lidské bytosti ... Bez matek by neje-

Jednotlivcům, společenstvím i farnostem je

nom nebyli noví věřící, ale víra by ztratila znač-

určeno 6 přípravných katechezí na následu-

nou část své jednoduché a hluboké vroucnosti.“

jící témata:

Podle RadioVaticana.cz
připravila Ludmila Pohanková

leden – Eucharistie a jednota
únor – Eucharistie a společenství
březen – Eucharistie a solidarita

Národní eucharistický kongres

duben – Eucharistie a evangelizace
květen – Maria a Eucharistie

1. lednem započaly intenzivní přípravy prv-

červen – Slavení eucharistie

ního Národního eucharistického kongresu.

Témata jsou k dispozici v tištěné podobě

Jak připomněl ve svém pastýřském listě

i na stránkách Národního eucharistického

odpovědný delegát České biskupské kon-

kongresu na www.nek2015.cz.
Marie Oujezdská

ference za celý kongres, královéhradecký
biskup Jan Vokál, nejde o vědeckou konferenci, ale o příležitost k prohloubení osobní
úcty k eucharistii a tím i k oživení církevního společenství. Kongres má dva vrcholy:
na farní a národní úrovni.

Setkání členů
Bratrstvo živého růžence
V neděli 1. února proběhne po ranní mši sv.
nejen výměna lístků jako každou první neděli
v měsíci, ale poté se také sejdeme na oratoři
kostela, kde si můžeme sdělit své zkušenosti
s modlitbou růžence, připomeneme si historii vzniku bratrstva a další zajímavosti. Uvítáme také nové zájemce o denní modlitbu

Vrcholným dnem ve farnostech bude slav-

růžence a rádi se alespoň trochu seznámíme.

nost Těla a Krve Páně s následnou nedělí

Plánovaná doba setkání 9.15–9.40 hod.

7. června 2015, kdy farnosti a společen-

redakce

ství budou prožívat „Den eucharistie“ ve
své farnosti a současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro usku-

Jarní prázdniny

tečnění národního vyvrcholení na podzim

Jarní prázdniny pro děti od 6. do 9. třídy se

v Brně.

uskuteční v termínu 20.–25. 2. 2015. Při-

Ve dnech 16. 10. a 17. 10. 2015 bude v Brně

hlášky se v nejbližší době objeví v sakristii.

společně slavena eucharistie a v centru Brna

Pro bližší informace kontaktujte Štěpána

se uskuteční eucharistický průvod.

Horkého (777 561 309).
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Okénko nejen pro děti
Milé děti! V měsíci únoru nás čeká důležitý svátek. V ten den si připomínáme vidění francouzské dívky, svaté Bernadetty Soubirous. Vyluštěním křížovky se dozvíte, kdo se této
dívce v jejich 14 letech zjevil.

1. Osmý měsíc v roce.
2. Strom, jehož ratolestmi vítali lidé Pána
Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma.
3. Mezi dobou vánoční a postní je osm
……… v mezidobí.

10. V Praze na Václavském náměstí stojí
socha svatého ………
11. Václavova babička se jmenovala ………
12. Jméno muže, který vylezl na strom, aby
uviděl Pána Ježíše.

4. Jedna z obilnin.

13. Goliáš byl ………

5. Taška, kterou děti nosí na zádech do školy.

14. Když prší, používáme ………

6. Svatá Alžběta byla ……… Jana Křtitele.

15. Matouš, Marek, Lukáš a Jan jsou ………

7. Abrahámův otec se jmenoval ………

16. Abraham šel do zaslíbené země ………

8. Abrahámova manželka se jmenovala …

17. 25. ledna byl svátek … svatého Pavla.

9. 20. února má svátek svatý ………

Nápověda: Terach, Nikefor
Terezie Veselá
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