
 

 
 
 

 

Kde je, smrti, tvé vítězství? 

Velikonoce jsou oslavou Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem. 

Smrt nemá nad námi vládu, i když se s ní budeme potkávat 

a budeme v kontaktu s ní postaveni před otázku: „Věříš tomu 

opravdu?” 

Nedávno jsem byl pozván na oslavu kulatého výročí narození 

jednoho známého farníka. Oslava byla pojata jako setkání s přáteli a 

s Dárcem života. Začínalo se mší sv. v kostele v Komárově. Byl bych 

rád zůstal po celý čas oslavy, ale mohl jsem být jen na mši sv. A tam 

se to stalo. Byl jsem postaven před otázku víry ve vzkříšení 

mrtvých. Neptal se mne nikdo z účastníků. Otázku mi položilo moje 

srdce. Když jsem během obřadu viděl v první lavici maminku 

oslavence, která děkuje za dar života, najednou mne zasáhla veliká 

bolest. Uvědomil jsem si, že já nikdy nebudu mít svoji maminku na 

svých kulatých narozeninách. Bylo mi to líto, nebyla v tom závist, 

ale bolest a slzy, které mi vytryskly do očí. Snažil jsem se je zamaskovat. Když jsem po 

přijímání šel s eucharistií do svatostánku, řekl jsem Bohu, že věřím, že On může utišit 

jakoukoli bolest a že mi s mojí oslavou narozenin nějak pomůže. Když jsem se vracel 

na své místo, padl mi zrak na větu, která byla spolu s mnoha jinými vytesána 

do dřevěného liturgického mobiliáře v presbytáři. Stálo tam: „Bůh setře každou slzu 

z očí. ” Bůh mi vrátil radost tímto ujištěním, že se postará. Kolik takových znamení ještě 

bude muset udělat, než mu budu opravdu důvěřovat, nevím. 

Přeji nám všem, aby Velikonoce letos nově a hlouběji pronikly do našich srdcí. 

Nechť je Ježíšovo „NEBOJ SE, já se postarám...” naší silou a radostí. Ať uzdraví oči 

našeho srdce, abychom viděli jeho veliké divy. Smrt nezvítězí, protože už prohrála.  

P. Petr Beneš, váš farář 



 

 

Zprávy nejen z diecéze 

Možnost zapojit se do příprav 

na synodu do 30. dubna. Sekce pro 

mládež České biskupské konference 

připravila možnost vyjádřit svůj názor 

pro všechny zájemce na téma Mladí lidé, 

víra a rozlišování povolání. Dotazník 

poslouží jako příprava na synodu, kterou 

papež František svolal na říjen roku 

2018. 

11. dubna 2017 od 20.00 hodin 

v Dětském areálu na sídlišti Libušín se 

uskuteční tradiční pašijová hra o životě, 

smrti a vzkříšení Ježíše Krista 

římskokatolických farností ve Žďáru nad 

Sázavou. 

20. května 2017 je den uzávěrky 

výtvarné soutěže Cestou dvou bratří 

určené dětem mezi 3. a 11. rokem věku. 

Soutěž je jednou z celé řady 

doprovodných aktivit Dnů lidí dobré 

vůle, které se konají v rámci oslav 

státního svátku Dne slovanských 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 

Velehradě. Výtvory ve formátu A3 je 

třeba zaslat na adresu Výtvarná soutěž – 

Velehrad 2017, Arcibiskupství 

olomoucké, Centrum pro katechezi, 

Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc.  

 

Podrobné informace naleznete na 

http://www.velehrad.eu. 

Víkendy pro otce a syny s názvem 

„Přežít“ pořádá Centrum pro rodinu 

a sociální péči ve dnech 21.–23. 4. 2017 

a 12.–14. 5. 2017 v DCŽM Vesmír 

v Deštném v Orlických horách. Přihlášky 

a více informací na www.crsp.cz. 

22. dubna 2017 se uskuteční 

pětihodinový lékařský přednáškový 

kurz „Odpovědné rodičovství, manželská 

sexualita a etika“ v prostorách Centra 

pro rodinu a sociální péči, Brno, 

Biskupská 7. Přihlášky je možno zaslat 

elektronicky na www.bioetika.cz, 

písemně na adresu Pastorační středisko, 

Petrov 6, 601 43 Brno. 

23. dubna 2017 se uskuteční Rodinná 

pouť na Vranov u Brna. Na účastníky 

čeká cca 5, 5 km dlouhá trasa z Lelekovic 

na Vranov, úkoly pro děti, společná mše 

svatá, katecheze a divadlo pro děti. 

Program a více informací naleznete 

na www.crsp.cz. 
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Zprávy z naší farnosti 

 

Svátost biřmování bude v našem 

kostele udílena dne 30.4.2017 při mši 

svaté v 10.00 hod. 

 

První svaté přijímání bude v naší 

farnosti dne 11.6.2017 při mši svaté 

v 10.00 hod. 

 

Tradiční Noc kostelů se letos uskuteční 

9.6.2017. Naše farnost se již tradičně 

zapojuje do této aktivity. Noví 

spolupracovníci jsou vítáni. Sledujte 

proto vývěsku i ohlášky. 

 

T-Mobile - důležité upozornění 

Pokud využíváte služeb církevní sítě u T-

Mobilu, nepřehlédněte jednu malou 

změnu. Protože se množí případy, kdy 

nejsou včas uhrazeny faktury, dohodli 

jsme se na následujícím postupu. Pokud 

třikrát neuhradíte včas platbu, bude sim 

karta zablokována a číslo k nejbližšímu 

možnému termínu zrušeno. Děkujeme 

za pochopení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročí 

 

22.4.1922 se narodil pan Štěpán 

Pomezný, dlouholetý kostelník v našem 

chrámu (v letech 1987 – 1995). Původní 

profesí byl sochař-pozlacovač, pomáhal 

při opravách inventáře kapličky 

sv. Františka na ul. Táborské a provedl 

novou polychromii Božího hrobu 

a Andresova betlému v našem kostele. 

Zemřel 18.11.1996. 

 

V měsíci dubnu vzpomínáme 15. výročí 

úmrtí P. Josefa Šimčíka, SDB, který žil 

od r. 1971 v exilu ve Švýcarsku. Pracoval 

tam pro krajanskou komunitu 

a od počátku devadesátých let 

organizoval účast židenického 

chrámového sboru na českých poutích 

v Einsiedeln. Je pochován v rodné 

Blatničce.  

R.I.P.  
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Obnovená síla 

To obnovená síla 

      těla vzkříšeného 

            i kámen tvrdý láme 

 

Ať po slzách 

      a prachu vin 

            naplno ochutnáme 

ovoce radosti 

      že jsi to Ty 

kdo mocí kříže 

      nejtěžší temnoty 

zaháníš 

      v jitru 

          nedělním 

 

Ať nevidomí 

      v touze 

            s Magdalenou 

před svatostánkem 

      procitneme 

            na kolenou 

dotekem 

      slova Tvého 

            laskavého  

 

 

Ozvěny velikonoční 

Mons. Josef Veselý (1929-2010), 

katolický kněz a básník  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční noticka 

Když se podíváme podrobněji 

do tabulky, kde jsou vypočítána 

jednotlivá data Velikonoc (22. březen - 

25. duben) od roku 1583 (začátek 

platnosti gregoriánského kalendáře) až 

do roku 2599, zjistíme, že to letošní 

datum (16. duben) se vyskytuje 

ve zmíněném období nejčastěji, a to 45x 

(naposledy v roce 2006, příště v roce 

2028). Oproti tomu nejméně často 

připadly Velikonoce v uvedeném období 

na 24. března, a to jen 5x (naposledy 

v roce 1940, příště v roce 2391).  

Také extrémní data Velikonoc mají 

poměrně malý výskyt: 22. březen 8x 

(naposledy v roce 1818, příště v roce 

2285) a 25. duben 10x (naposledy v roce 

1943, příště v roce 2038). 

Na závěr připomeňme, že o pohyblivém 

datu Velikonoc rozhodl v roce 325 První 

všeobecný koncil v maloazijské Niceji 

(dnešní Iznik v Turecku), když stanovil 

závazně, že Velikonoce se budou slavit 

vždy první neděli po prvním jarním 

úplňku, což platí dodnes. 

Eduard Severa 

 



 

 

Bohoslužby a ostatní program 
ve farním kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Brně-Židenicích 
 
Možnost přijetí svátosti pokání 
a smíření 
 
Út 11. 4. - 15.00 – 17.50 hod. 
 
St 12. 4.  - 9.00 – 11.00 hod. 
                  15.00 – 17.50 hod. 
 
Čt 13. 4. Zelený čtvrtek 
• 18.00 hod. v kostele mše svatá 

na památku Večeře Páně 
• po mši svaté průvod s Nejsvětější 

svátostí oltářní do Getsemanské 
zahrady a po něm možnost adorace 
do půlnoci. 

 
Pá 14. 4. Velký pátek 
• 9.00 hod. modlitba se čtením a ranní 

chvály. 
• 14.30 hod. křížová cesta, po ní 

možnost uctít ostatky sv. Kříže      
• 18.00 hod. obřady na památku 

Umučení Páně 
• kostel je otevřen k adoraci od 9.00 

do 21.00 hod.  
• 21.00 hod. možnost v kostele 

naslouchat křížové cestě z Kolosea. 
 
So 15. 4. Bílá sobota  

V tento den se neslaví bohoslužba, 
církev bdí u Božího hrobu.  

• V 9.00 hod. modlitba se čtením 
a ranní chvály, 

• od 9.00 hod. otevřen kostel k adoraci 
u Božího hrobu, 

• v 16.00 hod. velikonoční zastavení, 
zamyšlení a rozjímání. 

 
 

 
 
Ne 16. 4. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
• Vigilie začíná v sobotu ve 21.00 hod.  

Pokud můžete, přineste si vlastní 
svíce. 

• Při mších v 8.00 hod. a v 10.00 hod. 
tradiční žehnání pokrmů,  

• v 18.00 hod. večerní mše.  
• v 19:30 hod. Večer chval – místo bude 

upřesněno. 
 
Po 17. 4. 
Pondělí v oktávu velikonočním 
• Mše svaté v 7.00 a v 8.30 hod. 
• Večerní mše svatá není. 
 
 
 

 

Biřmování? 
 
Celé naše následování Ježíše nám je dáno 

milostí, kterou nám všem dává náš 

nebeský Otec skrze Ducha Svatého. 

 

Co to ale znamená biřmování? 

V angličtině a také i ve francouzštině se 

dozvíme, že je to jakési “potvrzení” 

(např. anglicky: confirmation). Dovolím 

si říct, že se význam slova biřmování 

blíží osobnímu potvrzení našeho 

rozhodnutí následovat Ježíše a být tak 

světlem světa i solí země (srov. 

Matouš 5). Duch Svatý je sám Boží život 

v nás, přítomný ve veškerém Božím 

stvoření - nic nás nemůže od Jeho lásky - 

života odloučit, ba ani smrt ne. (srov. list 

Římanům 8, 38-39) 

 



 

Proto také mladí lidé převážně žijící 

v našem farním společenství se poslední 

1,5 roku na takové svobodné a osobní 

následování Krista Ježíše pravidelně 

připravují. Hledají způsoby, jak mu 

v tomto světě zmítaném nenávistí, 

hněvem, pýchou, neodpuštěním i bolestí 

a utrpením trpělivě naslouchat, jak s ním 

žít, jak slyšet jeho hlas v Božím slově, 

v modlitbě a jít za ním v každém 

okamžiku našeho života. 

 

Během přípravy 

na biřmování se společně 

modlíme; věnujeme se 

tématům poodkrývající 

život s Bohem - Kristem. 

Jednou za dva týdny 

ve středu jsme se scházeli 

společně pohromadě 

a naslouchali tématu, 

které jsme za týden na to 

v menších skupinách asi 

po 7-10ti lidech 

prohlubovali skrze různé 

aktivity, modlitbu, 

rozjímání a zamyšlení. 
 

Kristus mezi námi je, i když se nám 

někdy může zdát, že tomu tak není. Ale 

prosté přebývání v Duchu a pravdě nám 

pomáhá žít teď a tady naplno a sdílet tak 

radost z toho, že každému z těch 

mladých lidí, i nám, kteří je společně 

doprovázíme a vůbec nám všem bylo 

zadarmo odpuštěno. (srov. Zjevení 

Janovo 22, 17). 
 

Tzv. biřmovanci potvrdí svoje 

rozhodnutí následovat Krista o 3. neděli 

velikonoční, tedy 30.4.2017 v 10.00 

v našem kostele! Modleme se, aby tak 

učinili ve vědomí, že Bůh je nikdy 

neopustí a nevydá na pospas. 

 

Přijďme je podpořit, být svědky! 

Kéž i my přijímáme Ježíše Krista v duchu 

a pravdě. 

 

Za všechny biřmovance 

Ondra Veselý 
 

Modlitba za biřmovance 
 

Duchu svatý, 

Tebe nám poslal Ježíš Kristus 

jako dar věčného Otce k našemu 

posvěcení 

a posile v křesťanském životě. 

 

Tvá milost chrání a provází celou církev 

i naši farnost. 

 

Uděl novým a zvláštním způsobem své  

dary i všem biřmovancům, 

aby přijali Krista plně do svého života, 

aby se dokázali navzdory všem 

pokušením 

rozhodovat pro dobro, 

aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru, 

a tak pomáhali budovat a šířit jeho 

království. 

 

Panno Maria, vypros nám všem, 

abychom se stali podle tvého vzoru 

učenlivými žáky ve škole Ducha svatého 

a dovedli svou víru vyznávat slovem  

i životem. 
 

Amen. 



 

 

Technické zprávy z farnosti 

Vážení farníci, v následujících řádcích je 

pro vás připraveno shrnutí z aktuálně 

probíhajících prací na kostele. 

Oprava dveří zadního vchodu 
do kostela 
 
Jak již bylo uvedeno v prosincovém 

vydání Siardu, tento rok má farnost 

v plánu opravit zadní vstup 

do kostela, stav zadního vchodu je totiž 

z technického hlediska dlouhodobě 

neuspokojivý.  

Vzhledem k rozsahu poškození a závad 

technická správa kostela konstatovala, 

že by bylo vhodné přistoupit 

ke komplexní opravě zadního vchodu, 

která by zajistila jeho bezporuchový 

chod v horizontu několika dalších 

desetiletí. Tato myšlenka byla 

podpořena jak panem farářem, tak ERF. 

Farnost tedy začala konzultovat 

možnosti zásahů s řemeslníky 

příslušných oborů, kteří jsou 

k provádění restaurování na kulturních 

památkách licencováni Ministerstvem 

kultury ČR, a s Národním památkovým 

ústavem. Na základě těchto 

konzultací se jeví, že zásah čistě formou 

restaurování by byl vzhledem k přidané 

hodnotě opravy finančně neúměrně 

náročný. 

V současné době probíhají intenzivní 

jednání s Národním památkovým 

ústavem o možnostech řešení. 

V návaznosti na výše uvedené informace 

se farnost snaží s památkáři vyjednat 

opravu formou výměny stávajících dveří 

za nové a provedení repase přilehlého 

venkovního obkladu. 

Cílem vynakládaného úsilí je bezvadný 

stav vstupu, ale i zajištění bezpečnějšího 

používání zadního vchodu vzhledem 

k rozsahu aktivit, které v kostele 

probíhají (zejména mimo liturgické 

prostory) a kterých je pravděpodobně 

výrazně více, než s kolika stavitelé 

původně počítali. O jeho dalším vývoji 

vás budeme informovat 

prostřednictvím nadcházejících číslech 

Siardu. 
 

Opravy na soustavě hromosvodu 

V návaznosti na opravu zemnící části 

hromosvodu na severní straně kostela 

na podzim loňského roku započaly 

přípravné práce na nezbytné opravy 

v jeho nadzemní části. Předpokládáme, 

že se bude jednat zejména o opravy 

upevnění vedení a výměny 

prorezivělých částí.  

Konkrétní objem a definice prací bude 

závislá na požadavcích revizního 

technika a poté na jednáních s realizační 

firmou ohledně formy odstranění závad 

z revize. 

O dalším vývoji prací a zejména 

o finanční náročnosti zmíněných prací 

vás budeme průběžně informovat, 

jakmile budeme znát reálné 

projektované, resp. vysoutěžené 

náklady. Děkujeme za vaši štědrost! 

za technickou správu kostela 
Dominik Jurásek 

 



 

 

Okénko nejen pro děti 

Milé děti i vy ostatní! 
 

Postní doba se nám chýlí ke konci a je před námi další liturgické období - velikonoční. 

50 dní budeme slavit Ježíšovo zmrtvýchvstání! V následující křížovce se pokuste 

doplnit všechna chybějící slova, můžete samozřejmě použít nápovědu. 
 

odpuštění – vzkříšení – oběť – prázdný – hosana – beránek 
láska – život – chléb – kříž – eucharistie – trní - aleluja 

 

 
1. Jakým chvalozpěvem začíná píseň č. 401 v kancionálu? 

2. Doplň následující větu: „Hle, …………. Boží, který snímá hříchy světa“. 

3. Jiné označení pro Večeři Páně. 

4. Jaký je symbol ukřižování Pána Ježíše? 

5. O čem se píše v následujícím verši: Římanům 2, 9? 

6. Kříž křesťanům připomíná …………, kterou Kristus na kříži vykonal. 

7. Co Bůh nabízí v 5. verši 86. žalmu? 

8. Velikonoční vigilií začíná slavnost Ježíšova …………………. 

9. Když vjel Ježíš na oslíkovi do Jeruzaléma, lidé ho vítali slovem ………………. 

10. Při křížové cestě dali Ježíši na hlavu korunu upletenou z ostrého ………. 

11. O velikonoční hostině dal Ježíš svým učedníkům ……… a víno. 

12. První den po sobotě ženy přišly k hrobu Páně, nalezly ho však …………. 

13. Ve verši Jan 14, 6 Kristus říká: Já jsem ta cesta, pravda i ………. 

       T. Veselá 


