
 
 

 

Svatý Cyril a Metoděj 
 

 

Nedávno jsem se dozvěděl, že mnohé trápí, že se v naší farnosti více 

neslaví sv. Cyril a Metoděj. Když jsem před několika lety přišel do 

farnosti, bylo mi to též líto, snažil jsem se přimět ministranty a děti, 

aby odsunuli tábor a chaloupku na později. Z různých důvodů to nešlo. 

Navíc se občanský svátek Cyrila a Metoděje stal před mnoha lety 

svátkem státním, a je tedy volno. Díky připomínce Jana Husa se nám 

katolíkům, podobně jako ostatním občanům této země, otvírá nabídka 

volných dní často spojených s víkendem. Chtěl bych proto poděkovat 

všem, kteří navzdory všemu zůstávají věrní našemu kostelu 

a odsouvají odjezd na volné dny až po bohoslužbě. 

 

V příštím roce se nám naskytne jedinečná příležitost zastavit se hned několikrát spolu s Cyrilem 

a Metodějem v několika slavnostních dnech. Dle některých současných objevů se zdá, že 

pravděpodobný rok příchodu bratří ze Soluně je spíše rok 864 nebo rok 865. Možná tedy letos či 

možná příští rok to bude 1155 let od jejich příchodu k nám na Moravu. 

 

Ohledně samotného data slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje je mnoho zajímavého a existují 

vlastně čtyři různé termíny, kdy bychom mohli bratry ze Soluně slavit. Začneme postupně: 

14. února se podle římského kalendáře slaví v celé církvi památka sv. Cyrila a Metoděje, je to 

totiž den úmrtí sv. Cyrila. 9. března je původní svátek sv. Cyrila a Metoděje v našich zemích, 

který byl přesunut na 5. července, a to na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha 

z Fürstenberka z důvodu oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří na Moravu v roce 863. A je 

ještě jedno datum, které bychom mohli najít jako den, kdy si připomenout naše patrony, a to 

25. května, kdy některé východní církve slaví příchod bratří ze Soluně na Moravu. 

 

Rozhodl jsem se, že si v příštím roce připomeneme všechna čtyři data zvláštním způsobem. 

Na jeden z termínů je již pozván zástupce našeho biskupství, ještě však není potvrzeno finální 

datum. Další datum (14. února) se z důvodu jarních prázdnin přesune na jinou neděli v únoru. 

Jedno nedělní odpoledne strávíme ve společnosti historika - znalce svatých bratří. Jiné 

odpoledne nám zpříjemní vůně kávy a čaje a vyprávění sester sv. Cyrila a Metoděje o jejich 



založení, historii i současnosti a možná 

i o výhledech do budoucna. Na výročí příchodu 

v květnu bychom mohli přijít nebo přijet na 

místo, které se pojí se jménem bratří ze Soluně,  

a v létě se společně potkáme s těmi, kteří zde 

zůstanou, při liturgické slavnosti a společném 

posezení na farní zahradě. Zvažujeme též 

společné zhlédnutí filmu o sv. Cyrilu 

a Metodějovi. Nechte se překvapit… 

 

Ještě bych znovu poděkoval vám všem, kteří se 

zapojujete do života farnosti a pomáháte 

jakýmkoli způsobem. Všem Pán Bůh zaplať. 

Otec Petr Beneš 

 

Kalendář naší farnosti 
 

DÁMSKÝ KLUB 

1.10., 15.10., 5.11., 19.11. a 10.12. 2019 
 

VEČERY CHVAL 

20. 10. a 23.11. 2019 v 20:35 hod. 
 

MODLITBA NA HŘBITOVĚ 

2. 11. 2019 v 15:30 u kříže 
 

FARNÍ OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ 

5.11. a 3.12. 2019 v 19:00 hod. na faře 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

12. 1. 2020 15:00-17:00 na oratoři. 
 

FARNÍ PLES 

18. 1. 2020 
 

CYRILOMETODĚJSKÝ DEN 

9. 2. 2020 – program bude upřesněn 
 

FARNÍ ZABÍJAČKOVÝ OBĚD 

23. 2. 2010 
 

SETKÁNÍ 

S CYRILEM A METODĚJEM 

9. 3. 2020 v 15:30 hod. přednáška 

na oratoři 
 

FARNÍ ODPOLEDNE 

24. 5. 2020 - společný oběd, posezení 

u cimbálovky a sportovní odpoledne nejen 

pro sportovce. 

 

Zprávy z diecéze  

10. a 24. 10. , 7. a 21. 11. se od 17 hodin 

uskuteční na Biskupském gymnáziu již 

sedmnáctý ročník Biblického kurzu. 

Připravilo jej pastorační středisko brněnské 

diecéze. Jde o vzdělávání pro všechny vážné 

zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání 

Božího slova i jako materiál pro ty, kdo 

vedou různá malá společenství a biblické 

hodiny. Účast není vázána na absolvování 

předchozích ročníků. 

Přihlášky jsou k vyzvednutí u duchovních 

správců farností, jsou na Recepci Biskupství 

brněnského Petrov 5, či ke stažení 

na https://pastorace.biskupstvi.cz. Všichni 

zájemci se mají hlásit předem. 

Kurz Řeholní řády pořádá MSKA ve farním 

sále kostela sv. Cyrila a Metoděje 

v Bílovicích nad Svitavou. Bližší informace 

na webových stránkách bílovické farnosti 

https://farnost-bilovice.cz/mska/.  

9. 10. 2019 od 19.00 hodin vystoupí 

ve středu v brněnském kostele Panny Marie 

Basilika sv. Klimenta v Římě 

Hrob sv. Cyrila 

https://pastorace.biskupstvi.cz/2019/08/26/biblicky-kurz-2019/
https://farnost-bilovice.cz/mska/


 

Pomocnice (Brno-Žabovřesky) trvalý jáhen 

ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, který je 

národním ředitelem Papežských misijních 

děl v České republice. 

11. 10. 2019 po mši v 18.00 hodin v kostele 

v Brně – Husovicích zazní v rámci 

beatifikačního procesu řeholní sestry Elišky 

Pretschnerové Benefiční koncert „PRO 

ELIŠKU“. 

18. - 20. 10. 2019 pořádá Centrum pro 

rodinu a sociální péči Brno duchovní obnovu 

pro rozvedené, která se koná na faře 

v Heřmanově u Křižanova. Tématem „Síla 

odpuštění“ provede exercitátor R. D. Ing. 

Jan Kotík. Příležitost k načerpání a obnovení 

sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, 

sdílení a modlitbu. 

21. 10. 2019 se koná v Senátu parlamentu 

ČR konference na téma „Duchovní odkaz 

Tomáše kardinála Špidlíka, SJ“. 

28. 10. - 14. 11. 2019 se na Slovensku a 

v České republice uskuteční „Putování 

relikvie sv. Vincenta de Paul“. V Brně ji 

přivítá v Duchovním centru v Brně-Lesné 

v pátek 1. 11. 2019 v 17:00 hodin místní 

farář P. Pavel Hověz. Poté bude následovat 

duchovní program do 21:00 hod. 

s prezentací života a díla sv. Vincence 

de Paul, jehož životním motem bylo: 

„Milosrdná láska získává svět“. 

3. listopadu 2019 se v Duchovním centru 

v Brně-Lesné uskuteční farní pouť 

na památku 29. října 1942. Je to významný 

den – 77. výročí odsouzení k trestu smrti 

(r. 1942) patronky Duchovního centra 

a patronky zdravotníků sestry Marie 

Restituty Kafkové. Po mši, která skončí 

v 11:30 hodin, proběhne další Hodina 

otevřených dveří, kdy si všichni zájemci 

mohou podrobněji prohlédnout pomalu 

končící výsledek stavby nového kostela 

bl. Marie Restituty (Heleny Kafkové) 

v doprovodu zástupce stavební firmy. 

V pátek 15. 11. 2019 v brněnské katedrále 

sv. Petra a Pavla se bude po bohoslužbě 

v 17:30 hod. konat „Večer díků za svobodu“ 

– pásmo chval, díků a proseb s hudebním 

doprovodem. Program večera zakončí 

tradiční Nikodémova noc, kdy až 

do 22:00 hod. budou moci zájemci 

v ztichlém chrámu setrvat v zamyšlení 

a osobní modlitbě. 

V den výročí, v neděli 17. 11. 2019 v 10:30 

hod. bude brněnský diecézní biskup Mons. 

Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní 

bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. Při 

mši svaté zazní Dvořákova mše D dur, 

vystoupí Brněnský filharmonický sbor, 

Beseda brněnská a Brněnský katedrální sbor 

Magnificat s varhanním doprovodem. 

Téhož dne večer zazní v katedrále koncert 

duchovní hudby - Dvořákovo oratorium 

Svatá Ludmila. 

V měsíci listopadu bude též v katedrále 

ke zhlédnutí připravena doprovodná výstava 

„Třicet let svobody v brněnských 

křesťanských dílech“, která mj. přiblíží 

zájemcům zbudování nových kostelů 

v Soběšicích a Žabovřeskách, představí 

rozestavěný chrám v Lesné či bystrcké 

ekumenické centrum Archa. V plném proudu 

jsou i přípravy tematické panelové diskuse, 

součástí programu bude i videoprojekce 

studentských snímků s rozhovory 

se zajímavými pamětníky a osobnostmi 

náboženského a společenského života. 

redakce 



 

 

Výročí 

2. 9. 1904 se narodil Antonín Sedlák, 

dlouholetý kostelník (1972-1987) 

v Židenicích. Zemřel 29. 9. 1996. 

3. 9. 1919 se narodil P. Bohuslav Vitula, 

židenický primiciant z r. 1943. Zemřel 

26. 6. 1990. 

9. 9. 1979 zemřel 

prof. Karel Hradil, 

sbormistr, skladatel, 

hudební pedagog, 

varhaník a ředitel kůru 

v našem kostele 

v letech 1936–1945 

(40. výročí úmrtí).  

24. 9. 1964 zemřel 

P. Emanuel Masák, 

jeden z budovatelů 

našeho kostela, kde 

až do své smrti 

působil v duchovní 

správě. Ve své době 

byl také zdatným 

literátem, redaktorem 

revue Archa a časopisu Anděl strážný, 

překladatelem, literárním kritikem 

a spisovatelem.  

22. 10. 1934 se narodil P. Josef Javora, 

kněz východního obřadu, který se svojí 

rodinou žil a aktivně působil v naší farnosti 

(nedožitých 85 let). 

27. 10. 1935 - posvěcení našeho kostela 

Před sedmdesáti lety 27. 10. 1949 zemřel 

český básník František Halas. Jako 

vzpomínku na jeho dílo přinášíme báseň 

Podzim. 

 

PODZIM  

 

Jak peníz tiše položený slepci  

jsi tu můj podzime  

jak peníz tiše položený slepci  

jste tady vy dny mé  

 

Ty krásná větrnosti čistá  

mi v dýmu natí dětství vracíš zpět  

a zase žádostiv se vracím v stará místa  

svou lásku povědět  

 

Chudobě tvé a lidské bídě  

že navždy jsem jen s ní  

podzime ve své tesklivině  

jen na mne dolehni  

 

a vyplať kovy listí svého  

mě ze dnů odraných  

a zbav mě všeho bázlivého  

bych jiné v sebe vdých  

 

Jak peníz tiše položený slepci  

jsi tu můj podzime  

jak peníz tiše položený slepci  

jste tady vy dny mé 

 

(František Halas, Dokořán, 1936) 



 

 

Brněnskou diecézí voní káva 
 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské 

diecéze – PULS založil brněnský diecézní 

biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti 

druhého výročí existence fondu jsme 

požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé 

ohlédnutí. 
 

Otče Pavle, fond PULS slaví své 

2. narozeniny, jak byste stručně 

charakterizoval jeho působení? 
 

Myslím, že velmi dobře to vystihl otec 

biskup Vojtěch, který v jednom ze svých 

slov k donátorům řekl: „Mám radost, že se 

fond PULS za krátkou dobu své existence 

stal pevnou součástí života naší diecéze a že 

se dostává do podvědomí jako pastorační 

aktivita, která nás vede k spolu-

zodpovědnosti za život v našich farnostech 

a v diecézi.“  
 

Zkuste nám přiblížit aktuální situaci 

PULSu v pěti číslech? 
 

PULS podporuje především 327 kněží v 451 

farnostech brněnské diecéze. Aktuálně má 

velká rodina malých dárců 2350 donátorů. 

V loňském roce jejich dary činily 

6,9 mil. Kč. Nejčastěji lidé darují částku 100 

Kč za měsíc.  
 

Z čeho jste měl v uplynulém 

„donátorském“ roce radost?  
 

Radostným okamžikem bylo mimo jiné 

přivítání tři tisícího donátora, které proběhlo 

v brněnské katedrále v rámci děkovného 

koncertu určeného právě všem donátorům. 

Radostným povzbuzením byla také 

skutečnost, že na Zelený čtvrtek, kdy kněží 

obnovují své kněžské sliby, jsme přijali na 

dárcovský účet několik větších darů, 

doprovázených přáním Božího požehnání. 

Nevím, zda takové načasování bylo 

i úmyslem dárců, každopádně mi přišlo víc 

než symbolické.  
 

Co byste chtěl donátorům vzkázat?  
 

Velký dík! Cítím vděčnost nejenom za jejich 

dary, ale především za ně samotné. Donátor 

není jen pouhý dárce. Je to křesťan, který se 

hlásí ke své farnosti a diecézi, a to přesto, že 

zná jejích slabiny a těžkosti. Právě toto 

přihlášení se k místní církvi, tj. k diecézi, má 

tu největší hodnotu.  
 

Nová akce PULSu se jmenuje „Cítíte tu 

vůni kávy?“ Můžete nám o ní prozradit 

více? 
 

Káva je nápoj, který sbližuje a dává lidi 

dohromady. Zveme se vzájemně s přáteli na 

kávu a v životě mnoha farností jsou farní 

kavárny místem přátelských setkání. Kávu 

také často pijeme, abychom se „probrali“, 

protože posiluje náš srdeční puls. Podobně 

i fond PULS dává dohromady lidi, kteří 

chtějí také svými dary podporovat život 

v diecézi. Tak jako káva posiluje náš srdeční 

puls, tak jsou všichni zváni k tomu, aby 

posílili PULS života naší diecéze darem 

v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně. 

Přijmout toto „kávové pozvání“ 

k donátorství je velmi snadné, věřící mají 

ve všech farnostech k dispozici donátorské 

přihlášky, které jim mohou pomoci vyplnit 

kněží nebo kontaktní osoby PULSu, 

popřípadě se mohou přihlásit přímo 

na našich stránkách donator.cz, kde najdou 

i další informace. 

Martina Jandlová 



 

 

 



 

 

SIARD 

Vyhodnocení ankety čtenářů 
 

Obdrželi jsme celkem 31 vyplněných 

anketních lístků. 

Nepřekvapuje, že ti, kteří si dali práci 

s vyplňováním ankety, jsou většinou 

pravidelnými čtenáři SIARDu, kteří přečtou 

zpravidla vše – 22x.  

9x se objevila odpověď, že časopis prolistují 

a přečtou si, co je zajímá. 

Na 2. otázku, co je nejvíce zajímá, 

odpovědělo několik respondentů, že 

všechno. Ostatní vybírali z nabízených 

možností a možná je překvapivé, že mezi 

oblibou většiny pravidelných rubrik nebyly 

velké rozdíly. Každého ovšem zajímá něco 

jiného. 

Ale uveďme odpovědi přehledně, v pořadí 

dle zájmu: 

26 x  - Informace o chystaných akcích 

22 x  - Vzpomínky pamětníků 

21 x  - Úvodník, Výročí i Pořady svátečních 

bohoslužeb (dostaly stejný počet hlasů) 

20 x  - Rozhovory a Ohlédnutí za farními 

akcemi (stejný počet hlasů) 

14 x  - Technické informace o opravách 

kostela 

12 x  - Okénko (nejen) pro děti 

Na 3. otázku (Co by se dalo z časopisu 

vypustit), už se názory velmi lišily. Někdo 

se přimlouval, aby se nevypouštělo nic, jiný 

se přiznal, že nikdy nečte technické 

informace. Možná budeme tyto zprávy 

o nutných opravách kostela uvádět jen 

stručně, s tím, že podrobnosti včetně 

fotografií by si zájemci mohli prohlédnout 

v kostele vzadu na nástěnce. Okénko pro děti  

 

 

bychom občas mohli spojit s povídáním 

o svatých podle kalendáře a pravidelně 

zařadit Informace o nových (ale i starších, 

stále zajímavých) knihách ve farní knihovně. 

Tím se dostáváme k další otázce: 

4. Co byste do časopisu zařadili nově? 

Tam se objevila pestrá směs odpovědí. 

Kromě již zmíněných (něco o knihách 

a o svatých) by řada uvítala více rozhovorů 

a informací z jiných brněnských farností 

a o akcích v diecézi, častěji slovo pana faráře 

na aktuální téma, informace o pokřtěných 

i zemřelých, o jednání farní rady, básně, 

vtipy i recepty a další. No, můžeme se 

pokusit.   

Výslednou podobu farního časopisu 

ovlivňuje několik skutečností. Zejména to je 

zájem čtenářů, dostatek schopných redaktorů 

a finanční prostředky.  

Zde bychom rádi podotkli, že všichni 

členové redakční rady jsou zaměstnaní lidé, 

někteří se angažují v mnoha dalších 

aktivitách (chrámový sbor, úklid kostela 

apod.) a někdy již prostě nezbývají síly na 

rozsáhlejší pravidelnou práci pro časopis. 

Proto velmi rádi uvítáme další ochotné 

přispěvatele, ať již půjde o vedení pravidelné 

rubriky nebo i jediný článek, psanou 

vzpomínku apod.  

Kromě vyplněných anketních lístků se 

v krabičce objevil i farní časopis jiné 

farnosti, patrně pro naši inspiraci. Ano, rádi 

si občas porovnáme náš židenický Siard se 

zpravodaji vydávanými jinde. Někde mají 

větší rozsah, někde barevnou přílohu. 

Příkladně v Třebíči jsou časopisy vlastně dva 

(má tři kostely). Letáček INFORMACE,  



 

 

který je zdarma a vychází dle potřeby 

i dvakrát do měsíce. A potom vychází 

barevně tištěný časopis (za 5 Kč).  Věřím, že 

si jej mnozí uschovají a za pár let mají pěkný 

archiv s kvalitními fotografiemi ze života 

farnosti, články a rozhovory, ke kterým se 

rádi vracejí. Je to možná cesta i pro náš 

časopis? 

Některé otázky a podněty jako autoři 

časopisu řešit nedokážeme a tyto náměty 

předáme panu faráři Petru Benešovi. 

Děkujeme všem, kdo nám vyjádřili podporu, 

velmi nás to povzbudilo k další činnosti. 

Redakce 

 

Ad : Osobnosti farnosti 
 

Jedním z námětů, které vyplynuly 

z vyhodnocení dotazníkové akce, je také 

myšlenka, že bychom neměli zapomínat na 

osobnosti, které se výrazně zapsaly do naší 

farnosti. A nejedná se jen o kněze. Řada lidí 

– laiků – věnovala mnoho sil, času 

a prostředků na to, aby náš kostel byl krásný 

a naše farnost živá. Opravdu to funguje jako 

v rodině: někdo se musí starat o úklid, někdo 

o to, co je potřeba opravit nebo koupit, 

někdo o to, aby bylo dost peněz a všechno se 

včas zaplatilo, někdo vychovává a vzdělává, 

jiný třeba pere kostelní prádlo. A to jsou jen 

některé základní potřeby, abychom se zde 

cítili dobře. 

Rádi bychom připomněli ty, o kterých víme, 

a našli ty, o kterých nevíme.  Proto se na vás 

obracíme s žádostí, abyste nám sami navrhli 

takové osobnosti a současně nám poskytli 

o nich informace, abychom je mohli všem 

představit. Prvními návrhy jsou pan Jiří 

Klement a Ing. Václav Kolář. 

                                                          Redakce 

 

 

Výzva českých a moravských biskupů 

k účasti na národní pouti do Říma 

 

Bratři a sestry v Kristu, 

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji 

pozvali na národní pouť do Říma 

u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté 

Anežky České a následného návratu 

svobody do naší země. Při této pouti se 

budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, 

za návrat ke křesťanským kořenům, za dar 

pokání a smíru. 

 

Stále probíhá sbírka na společný dar papeži 

Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky 

České, ke které může každý dárce připojit 

vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní 

sounáležitost s kořeny křesťanství v naší 

zemi i podporu Petrova nástupce. 

 

K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, 

je třeba ji registrovat na stránkách 

www.anezka2019.cz. 

 

Do přihlášených farností poputují pro 

každého dárce také pamětní medaile sv. 

Anežky České. První z nich vyrazil 

apoštolský nuncius v České republice J. E. 

Mons. Charles D. Balvo, k medaili je 

připojena modlitba, jíž budeme pouť 

do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu 

a následně do katedrály v Praze 16. listopadu 

doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce 

i daru najdete na výše uvedených stránkách. 

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně 

Vám žehnáme. 

 

Vaši čeští a moravští biskupové 

http://www.anezka2019.cz/


 



 

 
Okénko nejen pro děti 

Milí farníci a věrní luštitelé! 

 

Tento měsíc si budeme připomínat 91 let od položení základního kamene a 84 let od vysvěcení 

našeho krásného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Na připomenutí, jak tento chrám vypadá, sáhněte 

po pastelkách a pusťte se do malování. Řiďte se přitom rozdělením barev podle čísel. 

 

           1 … světle zelená         3 … světle šedá          5 … tmavě zelená       7 … (světle) černá 

           2 … tmavě šedá            4 … bílá                       6 … modrá   

 

 
 

T. Veselá 


