
 
 
 
 
Setkání s Boží láskou 
 

 

V listopadovém čísle farního zpravodaje Augustin jsem našel 

nádherné svědectví osmdesátileté ženy, která se setkala 

s Bohem během pobytu v nemocnici. Byla tou událostí natolik 

zasažena, že o ní nemůže mlčet. Ve svém svědectví vyznává 

i věci, které by člověk nečekal. Přiznám se, že bych se s ní chtěl 

setkat, ale nemám tolik odvahy - nazývám to nedostatkem času 

- abych se pokusil ji vyhledat. Její svědectví má obrovskou sílu.  

Moc bych nám všem přál, abychom se podobně jako ona setkali 

s Boží láskou letos o Vánocích. Přál bych nám všem, aby se 

vyplnila všechna ta přání, která si vzájemně posíláme, 

předáváme. Abychom opravdu zakusili dotek Boží lásky. Možná 

stačí k tomu jedno jediné - důvěřovat, že se to může stát. Kéž 

nemusíme déle čekat.  

Přeji nám mnoho odvahy ke svědectví o tom, co Pán udělal ve Svatém roce 

milosrdenství, který skončil. Naše ochota svědčit může druhé moc povzbudit a dodat 

jim odvahu a naději. Nebojme se setkat se s druhými i s tím, který, ač zcela jiný 

a přesažný, se stal blízkým a stejným, aniž by přišel o to, čím stále je. On je Bůh s námi. 

 

P. Petr Beneš, váš farář 
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Program sváteční liturgie a setkání 

v naší farnosti 

 Štědrý den - 24.12.2016 

14.30 – 17.00 

Možnost předání Betlémského světla 

15.30 

Vánoční mše sv. s dětmi 

 

 Hod Boží vánoční - 25.12.2016 

7.30 – 11.30 

Možnost předání Betlémského světla 

Mše sv. v 0.00 hod. („půlnoční“) 

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční 

"Hej, mistře", zpívá chrámový sbor, 

sólisté za doprovodu orchestru  

Mše sv. v 8.00 hod. 

Mše sv. v 10.00 hod. 

České vánoční pastorely a koledy, 

zpívá chrámový sbor za doprovodu 

orchestru 

Mše sv. v 18.00 hod. 

 

 Svátek sv. Štěpána - 26. 12.2016 

Mše sv. v 8.00 hod. 

Mše sv. v 10.00 hod. 

Vánoční skladby v podání farního 

sboru mládeže. 

 

 Svátek Svaté rodiny - 30. 12.2016 

Mše sv. v 18.00 hod. 

 

 Poděkování za uplynulý rok 

31. 12.2016 

Mše sv. v 17.00 hod. 

 

 

 

 

 Slavnost Matky Boží – 1.1.2017 

(Nový rok) 

Mše sv. v 0.00 hod. 

Mše sv. v 8.00 hod. 

Při mši sv. obnova manželských slibů 

Mše sv. v 10.00 hod. 

Při mši sv. obnova manželských slibů 

Mše sv. v 18.00 hod. 
 

 Svátek Křtu Páně – 8.1.2017 

Mše sv. v 8.00 hod. 

Mše sv. v 10.00 hod. 

Vánoční skladby v podání Scholy 

brněnské mládeže 

Mše sv. v 18.00 hod. 
 

 Tříkrálový podvečer – 8.1.2017 

16.30 hod. 

Tradiční koncertní provedení 

vánočních pastorel a úprav lidových 

koled. Účinkují farní chrámový sbor, 

farní sbor mládeže společně se 

zpěváky od sv. Tomáše za doprovodu 

orchestru. 
 

 Perníkový betlém 

Již tradičně máme možnost shlédnout 

židenický perníkový betlém 

se zajímavými figurkami. Bude 

umístěn v přední části pravé lodi. Pro 

návštěvu můžeme využít násle-

dujících časů: 

           

        25.12.2016 - 01.01.2017 

                   15:00 - 18:00 
 

dle www.krestanskevanoce.cz  
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 Pozdravení biskupa Vojtěcha 
 

 

„Narodil se Kristus Pán, veselme se …“ 

Nám.  

Nám se narodil. 

„Radujme se!“ 

Požehnané vánoce i celý příští rok přeje 

 

Vojtěch Cikrle 
biskup brněnský 

 
Brno, vánoce 2016 

 

 

 

Proč patří krátký spánek k noci 
narození Páně 

 

Rozhodnutí zúčastnit se tzv. půlnoční 

není vždy jednoduché. A proč potom 

ještě chodit na Boží hod na mši svatou? 

Odpověď, kterou dává pohled 

do historie, je jediná – důvod ke slavení 

je tak veliký, že dokáže přemoci i naši 

únavu… 

 

 

Římští křesťané slavili od 6. století 

během této noci hned tři mše svaté. 

O půlnoci začali mší svatou v bazilice 

S. Maria Maggiore. V tomto kostele byla 

totiž vybudována napodobenina 

betlémské jeskyně narození Páně.  

Za svítání byla sloužena mše svatá 

v kostele svaté Anastázie, jejíž svátek 

původně na 25. prosince připadal. 

Noční slavení bylo zakončeno v 9 hodin 

dopoledne v bazilice sv. Petra mší svatou 

celebrovanou papežem. O existenci 

těchto liturgií dodnes svědčí trojí 

liturgická čtení pro mše svaté sloužené 

„v noci“, „za svítání“ a „ve dne“. 

Co vedlo k tak velikým oslavám Ježíšova 

narození? Důvodem byly dvě 

skutečnosti. První byl svátek narození 

„neporazitelného boha slunce“, který 

zavedl v roce 274 císař Aurelian k poctě 

syrského boha slunce. V téže době se 

začal rozmáhat blud arianismu, který 

popíral božství Ježíše Krista. 

Křesťané na tyto vlivy zareagovali tak, 

že 25. prosince 336 poprvé slavili 

narození Boha, Slunce spásy, Ježíše 

Krista. Přičemž nešlo především 

o oslavu výročí narození, ale o oslavu 

Kristova božství. 
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Je opravdu arianismus se svým 

popíráním božství Ježíše Krista 

minulostí? V devadesátých letech 

minulého století provedl rakouský 

pastoralista Paul Zulehner rozsáhlý 

výzkum religiozity v post-

komunistických zemích. Jedním 

z překvapivých výsledků bylo, 

že nezanedbatelná část lidí v České 

republice, kteří se považují za křesťany, 

nevěří v Ježíše Krista jako Božího Syna.  

Pod tímto zorným úhlem je zápal 

prvotní církve pro slavení Vánoc stále 

velmi aktuální. 

M. Oujezdská 

 

Farní ples již po čtrnácté ! 
 

14. ples židenické farnosti se uskuteční 

v sobotu 21.1.2017 od 19.00 hod. v ZŠ 

na Horníkové ul. 1 v Brně – Líšni. 
 

K tanci i poslechu bude hrát kapela Hroši 

a kapela Nová tchýně. 
 

Předprodej vstupenek a stravenek bude 

v neděli po dopoledních mších 

sv. v křestní kapli v termínech 8. a 15. 

ledna 2017. 
 

Cena vstupenek s místenkou 170,- Kč, 

večeře: 100,- Kč 
 

 

 

Zároveň touto cestou hledáme dárce 

a sponzory pro dary do tomboly. Dary 

do tomboly - věcné i finanční - je možné 

přinést v neděli obsluze do klubu Václav, 

nebo předat v křestní kapli u prodeje 

lístků, nebo kontaktovat přímo Terku 

Veselou: 776 631 268. 
 

Dotazy a podněty k organizaci plesu 

směřujte na Josefa Rouse, 

tel.: 601572857. 

Josef Rous 

 

Tříkrálová sbírka 2017 

 

 

Každý rok můžeme v českých městech 

a vsích potkat na tisíce charitních 

koledníků v kostýmech Tří králů. 

V návaznosti na starou lidovou tradici 

chodí od domu k domu nebo koledují 

v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita 

Česká republika celoročně pomáhá těm, 

kdo si sami pomoci nedokáží.  

 

Tříkrálové koledníky potkáte v ulicích 

od 1. do 15. ledna 2017. 

 
podle www.trikralovasbirka.cz 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/
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Kdo uvěří narozenému ? 

 
Velikou událostí dnešní noci je nejen 

narození Jezulátka, nýbrž i nové 

narození moje, tvé, naše: této noci se 

každému z nás má znovu zrodit nová 

láska, nová víra a naděje.  

 

Nevěříš tomu? Není to nic nového: 

tenkrát tomu také nevěřili. Jeruzalémští 

věděli, kde se narodil, pověděli to 

mudrcům, ale sami zůstali doma, nešli 

tam, protože nevěřili. 

 

My jsme také takoví: nám už nikdo nic 

nenamluví. Víme vše příliš dobře, 

nevěříme nikomu. Jako jeruzalémští 

spíme i my pod pancířem lhostejnosti - 

tlačí sice - ale spíme dál. 

 

Ale 15 letá dívka tenkrát uvěřila. Jedna. 

Jediná. – A změnil se běh světa. Najde se 

mezi námi, kdo uvěří? 
 

 

 

 

 

 

Co by nám pomohlo, že se narodil před 

2 000 lety, kdyby se nezrodil dnes. Nic 

by nám neprospělo, že Ježíš pronášel 

pěkná slova, kdyby dnes neoslovil nás. 

Mojí milí, dobře poslouchejme: zázrak 

dnešní noci spočívá v tom, že Bůh má být 

znovu živý mezi námi. 

 

Potřebuje k tomu zase lidské tělo – 

možná, že dnes právě tvé. Potřebuje 

ruce, aby mohl léčit, potřebuje pevné 

paže, aby mohl podpírat, potřebuje ústa, 

aby mohl kázat a mluvit. Potřebuje tvář, 

aby se mohl usmívat, potřebuje lidské 

srdce, aby mohl milovat. 

 

V kterém z nás se této noci narodí Boží 

Syn? Kdo se mu nabídne jako Maria? Kdo 

řekne s Marií: Staň se mi? 

 

Pravda, to narození v nás bude chudičké. 

Žádná velká sláva. Naše ruce jsou slabé, 

naše srdce okoralé a chladné jak jeskyně. 

Bude to narození chudičké, jako tenkrát. 

 

Ale první krok – první ano – první 

uvěření, to se musí zrodit dnes v Tobě. 

 
 
 

P. Ladislav Simajchl 
z cyklu Cestou do Emauz 



6 

 

 

 
 

Václav Renč 

Popelka nazaretská 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,  

jež vyhojí ty temné rány, 

zející v nitru národů. 

A usoužená lidská stáda 

vyvede z moci zlého hada 

a mír jim dá i svobodu. 

 

Ó, dítě! Než to vše se stane, 

spi, spinkej, v plínkách zachumlané  

a položené do slámy. 

Spi, spinkej, poupě nejvonnější,  

ať píseň má tě ukonejší. 

Spi, sladce spinkej u mámy. 

 

A spalo. Venku nad jeskyní  

roztálo v požár hvězdné jíní. 

V hlaholu trub a znění lyr  

andělé z nebe sněží po stech. –  

Buď sláva Bohu na výsostech!  

A lidem na zemi buď mír!  
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Pozvání ze sousedních farností 
 

Koncert v Zábrdovicích 

 

Zábrdovická farnost a její chrámový sbor 

zve své i další posluchače na vánoční 

koncert, který se koná v neděli 

25.12.2016 v 19.00 v chrámu P.Marie 

v Zábrdovicích. Na programu jsou 

vánoční mše „Hej, mistře!“ a pastorela 

Srdce plesá od J. J. Ryby, varhanní 

improvizace i společný zpěv. 

František Pecina 

 
 

 

Líšeň - Tříkrálové farní rejdění na 
ledě 
 

 

 

V sobotu 7. 1. 2017 zveme všechny 

farníky - rodiny s dětmi, mládež i mladé 

duchem bez limitu věku na bruslení 

do Saleska v Líšni na Kotlanové 13. 

 

 

Půjde o „povánoční shazování kil“ 

s neformálním programem: 8.00 - 9.30 

hod. zápas ženatých proti svobodným; 

10.00 - 12.00 farní bruslení a soutěže. 

Malé občerstvení lze zakoupit v areálu.  

 

Vstupné 20 Kč za osobu/hod., 

u početnějších rodin se domluvíme. 

Všichni jste srdečně zváni.  

Honza Mendel 

 

 

 

Topení v kostele 

- důležité oznámení 
 

Začátkem letošní topné sezóny byl 

zahájen zkušební provoz nového 

autonomního, dálkového řízení topení 

v kostele (tzn. jak v liturgickém 

prostoru, tak ve všech přilehlých 

prostorách). Za účelem usnadnění 

komunikace a sběru některých 

důležitých informací byla od 1. prosince 

zřízena nová emailová adresa 

topení@farnostzidenice.cz, na kterou se 

můžete obracet s odůvodněnými 

žádostmi o topení ve všech prostorách 

kostela pro časy mimo standardní topný 

rozvrh (např. aktivity, pohřby, křty…). 

Na uvedenou emailovou adresu můžete 

rovněž směřovat oznámení 

mailto:topení@farnostzidenice.cz
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o případných poruchách a výpadcích 

topení. 

Aby bylo možné garantovat vyhovění 

žádosti, je potřeba požadavky zasílat 

alespoň dva dny předem, k žádosti 

připojte rovněž své jméno. 

Nepodepsaným zprávám nebude 

bohužel moci být přikládán zřetel. 

Zřízení emailové adresy a komunikace 

emailem pro požadavky topení bude 

nadále upřednostňovaným komu-

nikačním řešením. Nejedná se však 

o plnou náhradu stávajícího způsobu. 

Pokud nejste uživateli internetu, sdělte 

svou žádost přítomnému kostelníkovi. 

za technickou správu kostela 

Dominik Jurásek 

Technické zprávy z farnosti  

Vážení farníci, s končícím rokem 2016 

jsme pro vás na následujících řádcích 

připravili shrnutí oprav v naší farnosti, 

které se podařilo letos realizovat, 

a zároveň vás chceme seznámit 

s plánovanými opravami, které bude 

nezbytné provést v roce 2017. Všechny 

opravy - ať už letos provedené nebo 

plánované na příští rok - jsou v podstatě 

řešením havarijních stavů, případně 

stavů havárii bezprostředně 

předcházejících. 

 

Shrnutí roku 2016 

V roce 2016 se na opravách v naší 

farnosti proinvestovalo cca 2,2 mil. Kč. 

Z toho 700 tis. Kč jsme dostali jako 

dotaci od Jihomoravského kraje, zbývají 

část, tedy cca 1,5 mil. Kč, jsme zejména 

díky vaší štědrosti byli schopni zaplatit 

ze svého. Za to patří vám všem velké 

díky! Letos provedené opravy se dají 

rozdělit do 4 hlavních oblastí: 

 Oprava všech vstupních dveří z ulice 

Gajdošova – jednalo se o opravu 

opláštění dveří a uvedení do jejich 

plné funkčnosti. 

 

„Pevné dveře“ při vstupu na kůr. 

I takto musel být zabezpečen kostel 

po dobu opravy dveří. 

 

 1. etapa opravy kanalizace kolem 

kostela – jednalo se o opravu dešťové 

i splaškové kanalizace na severní 

straně kostela (kolem věže) a na větší 
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části východní strany (kolem zadního 

vchodu). Byla tak odstraněna havárie 

způsobující intenzivní zatékání 

do kostela na jeho severní straně. 

Zarovnání nopové folie a osetí plochy 

mezi chodníkem a stěnou kostela 

bude provedeno v jarních měsících 

příštího roku. 

 Hromosvod – v průběhu opravy 

kanalizace (po odkrytí zeminy) byl 

zjištěn velmi špatný stav zemnící 

části hromosvodu (opět hovoříme 

pouze o severní straně kostela). Bylo 

využito situace, kdy byla zemnící část 

hromosvodu odkryta, a bylo 

přistoupeno k její opravě. 

 Topení – jednalo se o úpravy na 

řízení topení a o úpravy na rozvodech 

topení v zázemí kostela, které 

přispěly ke zlepšení funkčnosti 

a zefektivnění vytápění ve stávající 

topné soustavě.  

 

Oprava dveří probíhala do úplných detailů. 

 

Více detailů ke dvěma hlavním 

projektům letošního roku (oprava dveří 

a 1. etapa opravy kanalizace) budete 

moci nalézt na nástěnce, kterou 

speciálně připravujeme. Nástěnka se 

objeví v kostele do konce letošního roku.  

Plán na rok 2017 

V příštím roce bude nezbytné přistoupit 

k následujícím opravám: 

 Oprava vnější kanalizace farní 

budovy – do farní budovy 

dlouhodobě zatéká, což poškozuje 

budovu, provedená diagnostika 

potvrdila poškození potrubí. Bude 

provedena rekonstrukce vnější 

kanalizace s obnovením izolace 

budovy proti vodě. 

 Oprava zadních vstupních dveří do 

kostela – stav dveří je 

z bezpečnostního hlediska 

dlouhodobě neuspokojivý, což 

ve svém plném rozsahu prokázaly 

stavební práce na kanalizaci kolem 

kostela, kdy došlo téměř k vypadení 

dveří. Budou probíhat konzultace 

na památkovém úřadu, aby výsledné 

řešení zajistilo zvýšení bezpečnosti 

dveří a zároveň uvedení do jejich plné 

funkčnosti. Očekáváme, že dojde 

k výměně celých dveří včetně 

zárubní. 
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 Hromosvod – budou pokračovat 

opravy na soustavě hromosvodu. 

Očekáváme velký rozsah oprav v jeho 

nadzemní části. 

 Oprava vyvložkování komína 

v kostele – přepokládá se nutnost 

nového vyvložkování komína 

v kostele v plném rozsahu. 

O detailech, zejména o finanční 

náročnosti těchto plánovaných oprav, 

budete průběžně informováni, jakmile 

budeme mít k dispozici reálné 

projektované/vysoutěžené náklady. 

za technickou správu kostela 

Dominik Jurásek 

 

 
Park Stanislava Krátkého 

Již šest let uplynulo od úmrtí biskupa 

skryté církve a probošta mikulovské 

kapituly pana profesora Stanislava 

Krátkého. Lidé nezapomínají na tohoto 

horlivého kněze, dobrého a vzdělaného 

člověka, kterého i v pokročilém věku 

neopouštěla pastýřská horlivost 

a nadšení pro Krista.  

 

 

 

 

 

 

 

V době totality, po návratu z kriminálu, 

byl překládán na různá místa. Všude žil 

prostě a radostně a využíval svého 

zvláštního daru oslovit a zaujmout 

všechny generace i lidi různých úrovní 

vzdělání. Obzvláště dětem vštěpoval své 

heslo „Ano a rád, i když je to těžké“. Díky 

jeho moudře radostnému pojetí života 

zůstal v duších mnoha lidí, které získával 

svým nelíčeným optimizmem. U něho 

byl snad každý „dobrým bratrem“ 

či „dobrou sestrou“. A ani po jeho 

odchodu na věčnost na otce Stanislava 

lidé nezapomněli. Dne 18. 9. 2016 byl 

pojmenován park poblíž ulice 

Merhautovy na Park Stanislava 

Krátkého.  
 

On sám samozřejmě žádný park ani 

pamětní desku nepotřebuje. Ale my 

ostatní ano, abychom nezapomněli na 

vzácného člověka pronásledovaného 

minulým režimem, a který i přesto byl 

po celý život svému okolí zdrojem 

radosti, útěchy i povzbuzení. 

 

Díky Pánu Bohu!   

rodina Zralá  
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Náš farní kostel a první sníh 
(18.12.2016) 

 



 

 

 

Okénko nejen pro děti 

Milé děti!  
 

Znáte tento příběh? Uplynulo devět měsíců od andělovy zprávy. Tehdy bylo sčítání lidu. 

Proto musela jít Panna Maria se svatým Josefem do Betléma. Tam se kdysi narodil král 

David, jejich praotec. V Betlémě nemohli najít nocleh, proto si našli místo za městem 

v jeskyni. Tam se v noci narodil Spasitel světa. Panna Maria ovinula děťátko plenkami 

a položila je do jeslí. Byla to svatá noc. Nedaleko pastýři hlídali svá stáda. Tu je ozářilo 

světlo a anděl pastýřům řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám radostnou zprávu. Právě se 

v Betlémě narodil Spasitel světa. Jděte se na něco podívat. Je v jeskyni v jeslích.“ Ihned 

na to uslyšeli od andělů jejich zpěv. Co však zpívali, se dozvíš po přečtení poházených 

písmen. 

 
T. Veselá 


