Co jsi celý den dělala?
Nedávno jsem si vzpomněl na jeden vtip.
Manžel se vrací večer domů, před domem rozházené popelnice, v předsíni boty jedna přes
druhou, v kuchyni zbytky jídla rozházené po všech koutech, v obýváku hračky jedna přes
druhou, děti v pokoji špinavé. S hrůzou otevírá poslední dveře do ložnice. Na posteli sedí
jeho žena a lakuje si nehty. Na mužův udivený výraz pronese: „Miláčku, každý den slyším:
a co jsi celý den dělala? Tak dnes jsem nic nedělala.”
Myslím si, že máme velké štěstí, že je mnoho těch, kteří se ve farnosti o mnoho věcí starají.
Jim patří velké poděkování a nám všem prosba, abychom si toho byli vědomi. Ať jim Pán
vše odplatí.
Začátek školního roku a blížící se začátek liturgického roku nás mohou vést k zamyšlení,
zda bychom někteří z nás neměli přehodnotit před Pánem, zda není v našich možnostech se
ve farnosti víc zapojit. Nemusíme věnovat hodiny dřiny, možná stačí si uvědomit, že je to
má farnost a beze mne zde něco bude chybět. Pán počítá i s mou pomocí v našem
společenství. Na začátek třeba modlitbou za farnost a její potřeby, pak můžeme připojit
otázku: „A co já, Pane? Nemám i já udělat něco víc?”
Některá díla se neuskuteční bez našeho přičinění. Abychom nemuseli do kostela chodit
přes odpadky, nemuseli se bát, že na nás něco upadne, že nebude nachystáno na mši svatou,
že bude klub Václav zavřený, že se o ministranty a holky nikdo nepostará, že nebude
nedělní katecheze, nebude zatopeno v kostele, že nebudou hrát varhany, že nikdo nebude
cvičit na harmonium, že neuslyšíme hlas a neuvidíme radost dětí v kostele.
Díky za vaši pomoc.
Váš farář Petr* Beneš

Kalendář naší farnosti
SLAVNOST SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA
ČESKÉHO NÁRODA
28.9.2018
V 8:30 mše sv. , po ní následuje žehnání
klubu Václav, který bude otevřen.

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
ŽIDENICKÉ HODY
20. – 21.10.2018
Připomínka výročí posvěcení našeho farního
kostela. Více informací o programu hodů je
v zadní části zpravodaje.

FARNÍ EVANGELIZAČNÍ BUŇKY
30.9.2018
Hledáte nové společenství? Rádi byste
poznali nové lidi ve farnosti? Společně se
modlili, sdíleli a vzdělávali ve víře? Pak
právě vás zveme na krátké představení farní
evangelizační buňky, které proběhne v neděli
30.9. po mši sv. v 8:00 a v 10:00 v prostorách
kostela.
Více
informací
u manželů
Langových.

MODLITBA NA HŘBITOVĚ
Datum: 4.11.2018
Tradiční modlitba za zemřelé na místním
hřbitově v Židenicích. Začátek v 15:30
u kříže.

MODLITBA ZA FARNOST
9. 10. 2018
30.10.2018
20.11.2018
Společenství
modlitby
za
farnost
v 19:00 hod. v učebně na faře.
Intence k modlitbě můžete psát na adresu
spolecenstvi@centrum.cz.
VEČERY CHVAL
14. 10. 2018 a 4.11.2018
v 19:30 v kostele
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
31. října 2018 začne příprava na biřmování.
Setkání budou probíhat každou středu
od 19:00 do 20:00 na oratoři kostela. Pro
přihlášení využijte www.farnostzidenice.cz.

PLES FARNOSTI
19. 1. 2019
podle www.farnostzidenice.cz

Výročí
1. 10. si připomeneme 65. výročí zřízení
farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Brně – Židenicích (1953). Věřící z okolí
zastupovaní Spolkem pro stavbu katolického
kostela v Židenicích se po dlouholetém úsilí
dočkali samostatné farnosti a Spolek sám, ač
byl nucen krátce před tím ukončit svou
činnost, tak splnil cíle, které si určil.

28. 10. si rovněž připomeneme další
významnou událost, posvěcení základního
kamene kostela (1928 - 90. výročí).

Zprávy z diecéze
Kurz křesťanských církví bude probíhat
od září 2018 do května 2019. Místem konání
je farní sál v Bílovicích nad Svitavou,
Tyršova 413, vždy druhý pátek v měsíci
od 18.15 hod. (není-li stanoveno jinak).

Pozvánka na posvěcení základního kamene

Děti nebe je nově otevřená podpůrná skupina
pro rodiče prožívající ztrátu dítěte během
těhotenství a po porodu. Setkání budou
probíhat
pravidelně
jednou
měsíčně,
zahajujeme ve čtvrtek 20.září 2018 od 18.00
do 20.00 hodin v Klubovém sále CRSP
v Biskupské ulici 7 v Brně. Provázejícími
jsou Bc. Mgr. Hana Sedláková, Bc. Vendula
Chaloupková a P. Daniel Bořkovec. Rodiče
mají možnost sdílet se v bezpečném prostředí
empatie a důvěry, získají nové kontakty
a odkazy na konkrétní pomoc, kterou mohou
využít i individuálně. Kromě sdílení se
ve skupince nabízejí organizátoři bezplatné
individuální psychologické poradenství, vždy
před otevřenou podpůrnou skupinou 15:30 –
17:30 hodin. Je nutné se přihlásit předem
koordinátorce. Více informací naleznete
na www.crsp.cz.
Podzimní kurz Alfa začne 4. října 2018
v 19:00 hodin při kostele u jezuitů v Brně.
„Své přátele můžete i doprovodit. Čeká vás
teplá večeře, uvítání, přednáška, káva
a zákusek, poté diskuse ve skupinkách
o tématu večera,“ doplňují organizátoři, kteří
uvítají
přihlášení
předem
na
brno@alfakurzy.cz nebo telefonním čísle
737836326. Účast je zdarma. Více informací
naleznete na www.brno.alfakurzy.cz.

Slavnostní průvod

Symbolický stavební kámen

Redakce

Víkend pro bezdětné manžele proběhne
v Poutním domě v Králíkách ve dnech 12. až
14. října 2018. Ve spolupráci s organizací
FETRTI, z. ú. zde bude připraveno setkání

pro manžele, kterým se nedaří přivést na svět
miminko a nechtějí být na svá trápení sami.
Jak uvádějí organizátoři, během víkendu na
účastníky čeká teoretický vstup do tématu
krize a jak ji využít jako šanci k lepšímu,
sdílení zkušeností, či kontaktů na odborníky
v různých oborech, krásné prostředí
Orlických hor, čas pro sebe… Zkušené
terapeutky
provedou
víkendem
jak
teoretickou částí, tak menšími skupinkami.
Maximální kapacita je 10 párů. Více
informací je na www.probezdetne.cz.

úkol, který mu byl svěřen, a sice podporovat
kněze, farnosti a diecézi, se můžete dočíst
ve zpravodaji ImPULSy brněnské diecéze,
který je k dispozici ve Vašem kostele. Čím
žije PULS aktuálně, jak se rozrůstá, aktuální
výši darů donátorů a mnoho jiného najdete na
https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž můžete
sledovat krátké reportáže z života PULSu na
našem facebookovém profilu a Youtube
kanálu.

Kurz partnerství pořádá Diecézní centrum
života mládeže Mamre od listopadu 2018
v Osové Bítýšce.
Více na www.brno.signaly.cz/mamre.
Začít znovu aneb jak dál po rozvodu
a rozchodu, kurz, který pořádá Centrum pro
rodinu a sociální péči Brno (CRSP)
a Společenství Naděje. Bude zahájen v pátek
9. listopadu 2018 od 18:00 do 20:30 hodin
v zasedací místnosti CRSP v Biskupské ulici
7 a povede jej Alena Hrbková. Zájemci zde
mohou najít příležitost k načerpání
a obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro
ztišení, sdílení a modlitbu. Více informací
a přihlášky: www.crsp.cz.

Jsme rádi, že s vámi můžeme sdílet tuto
narozeninovou radost, a chceme všem našim
podporovatelům,
zvláště
donátorům
poděkovat. Zveme také všechny, kdo by se
chtěli zapojit do podpory života farností
a diecéze, aby se přihlásili na našem webu
nebo prostřednictvím přihlášky v našem
zpravodaji. Fondu přejme a modleme se
za to, aby věrně plnil své poslání, totiž
přispívat k tomu, aby naše diecéze
PULSovala životem.

Marie Oujezdská

Převzato ze zpravodaje brněnské diecéze
(AECB)

První narozeniny Fondu PULS
V měsíci září oslaví své první narozeniny
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské
diecéze – PULS. Během prvního roku života
se velká rodina malých dárců rozrůstala
a měla k světu. Dorostla do velikosti více než
2100 donátorů z téměř 300 farností. O její
chuti k životu svědčí také i více než
5,7 mil. Kč, které donátoři do fondu darovali.
Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat

Společenství modlitby za farnost
Je to až neuvěřitelné – farní modlitební
společenství má za sebou první rok své
existence
Před rokem jsme začali vnímat potřebu
modlit se za záležitosti jednotlivých členů
naší farnosti. Původní představa byla pozvat
všechny, kteří chtějí dát farnosti k dispozici

jednou za tři týdny jednu hodinu času pro
modlitbu za konkrétní události, okolnosti
nebo lidi. Nechtěli jsme a stále nechceme
zůstat jen u slov, ale rádi bychom nabídli
i konkrétní pomoc.
Co se zatím podařilo naplnit: každé tři týdny
se scházela skupinka 6 – 14 lidí ve farní
učebně a modlila se za to, co její členové
považovali za aktuální: za farnost jako
takovou, její kněze, zemřelé, návštěvníky
kostela
během
svátečních
liturgií,
katechumeny, úklid kostela atd.
Naše první aktivita pro celou farnost:
Během posledních setkání jsme se dostali
k situacím, které rozdělovaly v minulosti naši
farnost, nebo k událostem, kdy docházelo
ke křivdám. Shodli jsme se na tom, že
poprosíme otce Petra o uspořádání kající
modlitby. Proběhla po večerní mši svaté
21. září.
Doufáme,
že
přispěla
ke vzájemnému smíření a ozdravění vztahů
v naší farnosti.
Srdečně zveme všechny na další setkání,
která se uskuteční podle rozpisu uvedeného
na webu farnosti a nástěnce v předsíni
kostela.

Marie Oujezdská

Světové setkání rodin v Dublinu
O Světovém setkání rodin s papežem
Františkem v irském Dublinu toho už bylo
napsáno poměrně dost. Souhrnnou informaci
o nabídce článků či o rozhlasových pořadech
najdete například na stránkách Národního
centra pro rodinu www.rodiny.cz.
O čem jsme jako účastníci skoro nemluvili ze
strachu neublížit, byl večer s ruskými
rodinami, kteří mohli do Dublinu přijet díky

přispění německé Kirche in Not. Jejich
vyprávění se konalo v rámci večerního
programu právě 21. srpna… Pro nás starší je
to nezapomenutelný den invaze vojsk
tehdejší Varšavské smlouvy do Československa, kdy jsme v následujících dnech
slyšeli ruštinu jako mateřštinu okupantů.
Tentokrát, o padesát let později, bylo
poněkud zvláštní, že ruština byla tlumočena
do angličtiny a poslouchala se nesrovnatelně
lépe než kdysi.

Dva manželské páry, jeden z nich přijel i se
svými šesti dětmi, vyprávěly o obyčejném
životě na ruském venkově, kde se snaží
přispívat
k růstu
společenství
svých
katolických farností: nejen liturgie, ale
i společná četba bible, výlety a zájmové
aktivity přispívají ke vzájemnému poznávání
a vytváří vzácné prostředí důvěry
v budoucnost. Věrohodně zněla jejich slova:
„nemáme peníze, nemáme auto, ale jsme
šťastni“… matka šesti dětí hovořila
o hlavním cíli své výchovy: „aby děti
vyrostly ve svobodné lidi a uměly převzít
odpovědnost za svůj život“ a dodala: „ale je
to velmi tvrdá práce“. Byli jsme dost udiveni
jejich chudobou, protože známe oficiální
vyjádření V. Putina o „podpoře tradiční
rodiny“. Soukromě jsme se šli zeptat kněze,
který manžele doprovázel. Potvrdil, že jde
o propagandistická hesla. Kdo chce mít
početnou rodinu, musí se rozhodnout pro
hrdinství. A hosté z Ruska potvrzovali svým
chováním, že hrdinství může udělat člověka
šťastným.

Marie Oujezdská

Ohlédnutí za prázdninami
Áaaa…VIKING aneb Chaloupka 2018
Jako každý rok jsme i letos vyrazili
na Chaloupku, které se zúčastnily děti
z prvního stupně základních škol. Letošním
tématem byli Vikingové a opravdu bylo na co
se těšit.
V sobotu 30. června časně zrána jsme se
vydali vlakem z brněnského hlavního nádraží
do Olomouce a odsud dále do Velké
Bystřice. Vikingem se nemůže stát jen tak
někdo, a tak na účastníky a vedoucí hned
zkraje čekal desetikilometrový zocelovací
pochod na naši základnu – faru ve Velkém
Újezdě. Zde se účastníci dozvěděli, že už
na ně čeká starý mocný král Harald, který je
rozdělil do družin svých synů a dcer.
V těchto družinách se totiž mají stát
opravdovými Vikingy. Naneštěstí ale král
hned v noci umírá. Jeho smrt využívají
proradní šlechtici a každý si bere svůj díl

království. Starý král to ale předpokládal
a svému rádci se svěřil, že ten syn nebo
dcera, který sjednotí největší část jeho území,
bude novým králem.
Žádná družina nezahálí a podle úspěchu
v plnění her získává vojáky, díky nimž
dobývá další a další území. Jako správní
Vikingové musejí účastníci také plnit
zkoušky jako jsou silák, hlad, vodomil nebo
pes. Mezitím se ale sousední zlý král Sigurd
snaží zmocnit našeho království. Proto se
všechny družiny vydávají na cestu, aby
přesvědčily zbytek jarlů (šlechticů), kteří jim
mají pomoci v boji proti zlému králi.
Po divokém týdnu plném dobrodružství
a bojů byl konečně u táborového ohně
korunován nový vládce.
Z chaloupky jsme se vrátili jako praví
Vikingové s helmami na hlavě a plným
srdcem zážitků a radosti z prožitého tábora.
Vedoucí

Ohlédnutí za prázdninami
Tábor Roma Invicta
30. června 2018
Bylo krásně, slunce svítilo, na nebi ani
mráček a my jsme jeli vlakem, už ani nevím
kam… Když jsme konečně dorazili na dané
místo, poslali nás pro věci, abychom přežili
první noc, kterou jsme strávili pod širákem.
Ten večer nás rozprodali otrokářům, a tím
nás rozdělili do skupinek.
Další den jsme vyrazili na mši svatou a po ní
jsme konečně dorazili do tábořiště
(Ravenny).
31. června - 10. července
Všechny dny začínaly budíčkem, který pro
mě byl dost brzo. Když jsme se vyhrabali
z teplého spacáku před stan, následovala
rozcvička. Poté byl vodomil, nástup a úžasná
snídaně.
Ale po snídani přišel zvrat a každý den byl
jiný. Jelikož jsme letos měli úžasné téma,
byly zajímavé legendové i nelegendové hry
a úžasné scénky, které nás vtáhly do děje,

a my jsme se díky tomu všemu více vžili
do tématu tábora. Mně osobně se nejvíc líbila
noční hra se studánkami.
Každý den jsme se krůček po krůčku
přibližovali k vysvobození z otroctví. Občas
to bylo dost náročné a sáhli jsme si na pokraj
svých sil.
11. července - 13. července
Abychom se vysvobodili z otroctví, museli
jsme putovat do Říma. Cesta trvala tři dny.
Šli jsme do kopců a z kopců, vedrem
i deštěm, lesem, vesnicemi i loukami
a dokonce jsme zápasili s dvoumetrovými
kopřivami, které nám znepříjemňovaly cestu.
Cesta byla dlouhá a vyčerpávající, co si
budeme nalhávat. Nakonec ale všechny
skupinky dorazily do vysněného Říma, kde
dostaly vytouženou svobodu.
Tábor jsme zakončili vyhodnocením
jednotlivců a skupinek. Poté následoval
poslední táborák, kde jsme zpívali dlouho
do noci.
Myslím, že nejen pro mě, ale i pro ostatní byl
tento tábor jeden z nejlepších.
Téra Brostíková

Taizé, jak jsme ho zatím neznali
Každý návštěvník komunity bratří v Taizé ví,
že přijíždí na místa, kde se při společné
modlitbě, vzájemném sdílení a drobné práci
může setkat s lidmi všech generací, mnoha
světadílů a nejrůznějších křesťanských
denominací.

Pokud se podíváme do historie komunity,
můžeme říci, že i pro samotné bratry je
vývoj, kterým za téměř 80 let komunita
prošla, překvapením. Bratr Roger cítil
povolání založit „jen“ mnišskou mužskou
komunitu. Původně byl zaměřen pouze
na své evangelické souvěrce. Chtěli působit
smíření mezi lidmi a nabízet případným
zájemcům několikadenní zastavení v tichu
svého domu. Protože v kalvínském prostředí
jeho domácí církve nebyl mnišský způsob
života praktikován, studoval církevní
prameny prvních století. Postupně bratři

dospěli ke slibu čistoty a poslušnosti, místo
chudoby se zavazují k jednoduchosti (bratr
Roger, vnímal totiž chudobu jako něco, co
člověka ponižuje, jednoduchost naopak
oceňoval jako Boží vlastnost). Od počátku
sedmdesátých let začali přicházet i katoličtí
bratři, poté, co nekatoličtí bratři dostali
od katolické církve dovolení přijímat
eucharistii.
Během víkendu na začátku letošního
července se pestrá skladba poutníků nezvykle
rozšířila: přibylo několik desítek mladých
muslimských rodin. Byly vyhrazeny zvláštní
prostory pro modlitbu mužů mimo chrám
Smíření a během dne probíhala celá řada
workshopů s nejrůznější tématikou, která se
ale vždy soustřeďovala na soužití křesťanů
a muslimů. Víkend uvedl převor bratr Alois,
který přivítal hosty jménem „našeho Pána
Ježíše Krista, který nás učí vzájemné lásce
a smíření“. Na workshopech vystupovali
nejen křesťané a muslimové žijící ve Francii,
která má se soužitím již nemalé zkušenosti,
ale i ti, kteří žijí v zemích Blízkého Východu.
Vyprávěli o rozmanitých programech, které
sledují dva základní cíle: umožnit vzájemné
poznávání křesťanů a muslimů, a tak
zmirňovat nedůvěru či nenávist a učit
muslimské obyvatelstvo řešit problémy
komunikací, nikoliv agresí, a posilovat
vědomí odpovědnosti za společný stát tam,
kde se kvůli těžkým podmínkám jeví jako
nejlepší řešení emigrace.
Dojem ze společně prožitých chvil si jistě
neodnášeli všichni účastníci stejný. Jedno je
ale zřejmé. Milosrdenství, které tvoří
společně s radostí a jednoduchostí základní
pilíře spirituality Taizé, nedovolí bratřím
jednat jinak.
Marie Oujezdská

Technické informace farnosti
Vážení farníci, připravili jsme pro vás
informace k aktuálně probíhajícím opravám
kostela a fary:
Výměna
zadních
vstupních
dveří
do kostela a celková oprava tohoto vchodu
Dle původních předpokladů měly již nyní být
veškeré práce na opravě zadního vchodu
do kostela ukončeny. V průběhu jednání
s památkáři a kameníky se farnost oproti
původnímu záměru dohodla na výměně
(pořízení nového) schodišťového stupně
přede dveřmi zadního vstupu. Všichni
potenciální dodavatelé kamene jsou však
v současném stavebním boomu zavaleni
poptávkami stavebníků a velmi se prodlužují
termíny dodání kamene. Z tohoto důvodu
se předpokládané dokončení stavebních
a restaurátorských prací na tomto vstupu
posouvá na přelom října a listopadu.
V rámci oprav zadního vchodu do kostela
byla provedena instalace domovních
telefonů a přístupového systému do kostela.
Celý tento systém je již plně zprovozněn,
avšak až do odvolání běží ve zkušebním
provozu. Proto buďte prosím shovívaví,
dojde-li
k nějaké
chybě
či
nepředpokládanému omezení.
Zadní vchod slouží především jako pracovní
vchod pro kostelníky, případně pro jiné
aktivity mimo bohoslužby, zároveň ale
také nadále slouží jako bezbariérový vchod
pro hendikepované, případně pro rodiče
s kočárky.
Poslední změnou, ke které bylo přistoupeno
v souvislosti s novým zadním vchodem, je

změna v praxi parkování kol a koloběžek
na chodbě v zázemí kostela. Tam již nebude
možné tyto dopravní prostředky odkládat.
Nově prosím při návštěvách bohoslužeb
parkujte kola a koloběžky v předsíni kostela
= v hlavním vchodě, kde jsou nainstalovány
stojany. Při návštěvě jiných aktivit mimo
bohoslužby vás o novém místě k zaparkování
budou informovat vedoucí aktivit.
Oprava venkovní kanalizace farní budovy
V průběhu letních prázdnin byly vyměněny
veškeré vodorovné kanalizační rozvody
na faře. Jednalo se o rozvody pod podlahou
ve farním klubu Václav, kanalizaci na farním
dvoře – rozvody od dešťových svodů
ze střechy, kanalizační vpusti včetně vedení
na vydlážděných plochách farního dvora –
a kanalizační rozvody od dešťových svodů
na Nopově ulici, a to včetně nezbytných
zásahů na přípojce kanalizace fary
k hlavnímu řadu v komunikaci před farou.
Současně s těmito stavebními zásahy byla
provedena ochrana podzemních stěn fary
proti vodě a vlhkosti, a to formou obnažení
zdí zvenčí, vložení nopové folie a realizace
doplňkové vodní drenáže, a to i zevnitř
budovy.
Aktuálně jsou práce téměř dokončeny, zbývá
odstranit
pouze
některé
nedodělky.
Dokončení oprav se předpokládá ke konci
září.
Finální
vyúčtování
bude
uzavřeno
po dokončení celého díla, o celkových
nákladech vás tedy budeme informovat
v některém z příštích vydání Siardu.

Za technickou správu kostela
Dominik Jurásek

Svatý Václave!
(ze sbírky České písně)
Svatý Václave,
české kníže, slyš!
hlasy k tobě pozvedáme
v nadhvězdnatou říš.
Tisíc tomu let,
cos byl kníže náš,
tobě byla řada věků
jako noční stráž.
Ale přes tvou zem
za těch tisíc let
vln jak mořem převalilo
všelikých se běd.
Ale tys je znal,
při svém lidu stál,
tys té země nezapomněl,
již jsi miloval.
V tísni duše své,
v číše hořkostech,
jméno tvé za útočiště
měla ve svých rtech.
V stkvoucím brnění
slávou zářící,
v čele vojsk jel's na své brůně
s černou orlicí.
Svatý Václave,
volá tě tvůj lid:
vrať své zemi požehnání,
vrať svým dětem klid.
Vnucen-li však boj,
v záři krvavé
bitvy ved'; jak's dědy vodil,
svatý Václave!
Josef Václav Sládek
(1845-1912)

Okénko nejen pro děti
Milí farníci a věrní luštitelé!
Opět je tu pro Vás připraven další rébus a tentokrát je jeho tématem sv. Václav
a svatováclavský chorál. Vyluštěte nejdříve kvíz. Písmeno od správné odpovědi přepište
do tabulky. Zjistíte, kolikátým panovníkem jménem Václav vlastně sv. Václav byl :-) V druhé
části rébusu postupujte od horního trojúhelníku až na konec. Dozvíte se část prosby
ze svatováclavského chorálu.
Kvíz:
1. Pod jakým číslem je v kancionálu zařazen svatováclavský chorál? F) 831, P) 830, K) 930
2. Kolik slok má svatováclavský chorál, který se zpívá v našem kostele?
R) 8, Z) 9, L) 10
3. Kolik svatých je zmíněno v sedmé sloce chorálu?
E) 9, T) 11, V) 10
4. Jakým slovem začíná šestá sloka chorálu?
N) Andělé, V) Maria, S) Bohu
5. Kolikrát je v chorálu zmíněno jméno sv. Václava?
C) 10x, Í) 4x, A) 5x

T. Veselá

