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ipadne letos na ned li 3. ervna. V na em chrám ji bude p edcházet Novéna
k Duchu Svatému, kterou zahájíme v pátek 25.kv tna 2001 p ed ve erní m í svatou
v 18. hod.
i slavné SVATODU NÍ M I SVATÉ 3. ervna v 9.45 hodin zazpívají sólisté a ná
chrámový sbor pod vedením editele k ru Z.Hatiny tyto duchovní skladby: Max Filke:
MISSA in G-dur, opus 80, Josef apka - Drahlovský: VENI SANCTE SPIRITUS, opus 106,
W.A.Mozart: AVE VERUM CORPUS.

C
Coo ssii pp iippoom
míínnáám
mee aa kkoohhoo oo LLeettnniiccíícchh ssllaavvíím
mee??
Seslání Ducha Svatého pat í
k velikono nímu
slavení,
proto e
o
Letnicích je spln n Krist v p íslib „Po lu
vám p ímluvce.“
Jak to v echno za alo: o Vánocích
jsme sly eli zv st: „Dít se nám narodilo,
Syn je nám dán.“ Tentý Syn - Je
nás
velikono ními událostmi zachránil, a te po
svém zmrtvýchvstání nám dává Ducha
Svatého. O tomto Duchu prohla uje svatý
Pavel, e dává ivot. A tento Duch je nám
dán.
Slavení Letnic, více ne jakýkoliv
jiný svátek, máme pro ívat s v domím, e
se nás p ímo týká - Duch Svatý vstupuje
do na eho ivota stejn jako vstoupil do
ve adla ke shromá
ným apo tol m.
Proto ta událost byla zapsána do Písma
Svatého - abychom se i my o dva tisíce let
pozd ji radovali spolu s apo toly z dar
Ducha Svatého, který p ichází do na eho
ivota.

Jak k nám Duch Svatý p ichází?
Není to nic divného; jako inspiroval ty, kte í
psali Písmo svaté, tak inspiruje nás, kdy
se modlíme. Slova na í modlitby nezní,
jako kdy se modlí pohané, ale v nás se
modlí Duch Svatý (to nám p ipomíná
sv. Pavel v list Gala an m: „Proto e jste
synové, poslal B h do na ich srdcí Ducha
svého Syna, Ducha volajícího Abba,
Ot e.“). Téma modlitby je vlastn jediné:
volání Ducha Svatého v du i lov ka, která
se obrací k Bohu Otci.
O Duchu Svatém pí í starobylí
es an tí auto i: „Co se tý e k tu: milost
nepochází z vody jako takové, ale z Ducha
Svatého, který dává ivot. On nám dá
odvahu nazývat Boha Otcem. Dá nám ít
v plnosti v po ehnání len Bo í rodiny, a
to u v tomto ase; potom i v ase
budoucím.“ „Kdy m e ohe prostoupit
elezo, jak by nemohl Duch Svatý vejít do
na í du e a p sobit?“
Pavel.K
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Mariina legie
1. Legie du í
2. Maria sly
3. P ivi se k Matce
Mariina
v ele iku
do náru í
s r encem k Tob
legie Bo ích
mate ská láska
ruce spíná
bojovník
srdcem u í
a svádí
a velí
p íko í
se zlem boj
k Bohu vp ed
odpou t
4. Maria vede
5. D kuji e jsem
pevn k boji
ve Tvém iku
nikomu padnout
legie Bo ích
nedovolí
prosebník
a k sob
Maria
volá své
zachra sv t
Jan Král

Také p i na em mariánském kostele p sobí LEGIO MARIAE.
Její lenky se schází ka dou st edu po ve erní m i svaté. Vstupte i Vy do jejích ad !
Hlavní inností legie, je pravidelná náv va domova d chodc na Kociánce. Zde se
podílejí na p íprav m e sv. a po ní následují náv vy pacient na pokojích, kde pot í
svou náv vou opu né lidi a zárove jim mohou zprost edkovat setkání s kn zem.
Ka dý první pátek v m síci se sestry modlí v kostele v 15.00 hod. „Korunku
k Bo ímu milosrdenství." Zú ast ují se také adorací, které jsou ka dý pátek od 15.30 hod.
A ve svém volném ase vykonávají mnoho dal ích aktivit, mezi které pat í nap íklad úklid
kostela. A tak bychom mohli pokra ovat dále. Sílu pro svou práci erpají na exerciciích a
poutích doma i v zahrani í. Jejich práce z stává na im o ím asto skryta. Vypro ujme jim
tedy a jim Pán ehná v jejich práci.
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oslavíme slavnostním zp sobem ve tvrtek 14. ervna 2001 p i ve erní m i svaté.
V pr vodu s Eucharistií nebudou jist chyb t dru ky a mládenci, kte í p ed Nejsv
í
svátostí rozest ou kv tinový koberec. Na ú ast svých ratolestí v ak musí myslet jejich
maminky a p ipravit je nejen co do oble ení, ale je t eba d tem vysv tlit i smysl tohoto
svátku. A se da í.

P
Prrvvnníí ssvvaattéé pp iijjíím
máánníí
ijmou prvokomunikanti v ned li 24. ervna 2001 o svátku Narození svatého Jana
titele p i m i svaté v 9.45 hodin. Po ní se sejdou na fa e nebo na farní zahrad na malé
ob erstvení. Nejen s rodi i a p íbuznými, ale i s ostatními farníky.
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Dne 1.kv tna 2001 uplynulo ji 107 rok od narození blahoslavené eholnice Marie
Restituty Kafkové, narozené v Brn - Husovicích.Pok na jménem Helena byla v na em
chrámu Nanebevzetí Panny Marie dne 13. kv tna 1894. Za války byla nacistickým Lidovým
soudem ve Vídni nespravedliv odsouzena k smrti a jako jediná eholnice „pro výstrahu“
popravena st tím. Blahoslavenou mu ednicí ji prohlásil pape Jan Pavel II. ve Vídni
21. ervna 1998.
Výro í narození blahoslavené Marie Restituty se rozhodly její eholní sestry
z Kongregace sv. Franti ka - Sester k es anské lásky - oslavit slavnou m í svatou v den
jejích narozenin práv v na em kostele. K host m z Vídn se p idali v hojném po tu i
zábrdovi tí v ící. Radostné bylo, e tato bohoslu ba byla dvojjazy ná. Nejen tením
kterých text , ale i zpívanou písní: Blí k Tob , Bo e m j. Hlavním celebrantem byl host
Pater monsignor Leopold Kaupeny, dynamický kazatel, jeho n které my lenky voln
esky p etlumo ila pí. Ot. Müllerová. Hlavním tématem byl svatý k est, který dává
pok nému nový ivot z vody a Ducha svatého a vede i k Pann Marii. Kazatel citoval i
poslední slova sestry Marie Restituty p ed popravou: „Pro Krista jsem ila, pro Krista
umírám.“ A to je p íklad i pro nás. Koncelebranty p i bohoslu
byli otcové John z africké
Keni a Roman z Brna. U oltá e byl i ná jáhen Pavel Klou ek. Nádherné prvomájové ráno
tak dostalo pro v echny p ítomné duchovní rozm r a stalo se radostným vstupem do
síce zasv ceného Pann Marii.
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se bude konat v sobotu 30. ervna 2001 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrov
v 9.00 hod. Sv titelem novokn í bude brn nský biskup Vojt ch Cikrle. Primi ní m e
svatá v na em chrám bude odpoledne v 16.00 hod. Podrobnosti vyjdou v mimo ádném
ísle ivota zábrdovické farnosti 24. ervna 2001. P ij te v hojném po tu vyprovodit na eho
primicianta p i nástupu na jeho pastora ní cestu a doprovo te jej svými modlitbami.

O Plenárním sn mu eské katolické církve
rozhodnuto
Jak oznámily Katolické noviny, rozhodla eská biskupská konference, která se se la
ve dnech 3. a 4.dubna 2001 v severo eském poutním míst Hejnicích, e bude sn movní
zasedání zahájeno v ervenci roku 2003 na Velehrad .
Modleme se k Duchu svatému, aby bylo toto jednání úsp né a p ineslo prohloubení
nábo enského ivota v na í vlasti, eské republice.

ti, víte, e ka dou ned li máte p i kázání samostatnou homilii
s kn zem v sakristii? Kdo z vás se jí u zú astnil?
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ji v úterý 27. ervna 2001 budou vyhlá eni vít zové velikono ního
Zábrdovického PROGLASÁ KA. Je
je as správn odpov
t na tyto otázky:
1) Jak se jmenovala vesnice, kam li dva u edníci, ke kterým se p ipojil
zmrtvýchvstalý Pán Je ?
2) Co cht l na T le Pána Je e vid t apo tol Tomá ?
3) Jak se jmenuje místo, ze kterého vystoupil Pán Je
na nebesa?
Poslední otázky p ed prázdninami budou vyhodnoceny ji 26. ervna 2001
op t po d tské m i svaté. A na co se PROGLASÁ EK PTÁ?
1) Kde byla Panna Maria s apo toly, kdy na n sestoupil Duch svatý?
2) Jak se nazývá liturgická doba po svátku Seslání Ducha svatého?
3) Musí se také o prázdninách chodit na ned lní m e svaté?

O
Odd bbaarrookkaa ddoo ssoouu aassnnoossttii
Ji letmý pohled na program dal ího
varhanního
absolventského
koncertu
v zábrdovickém chrám
Nanebevzetí
Panny Marie v pond lí 23. dubna 2001
poslucha e seznámil s
kou hudebního
zájmu absolvujícího organisty, pana Ji ího
Koukala. Na Základní um lecké kole se
zam ením na církevní hudbu byl jeho
pedagogem editel zábrdovického k ru
Zden k Hatina.
Ji p i Preludiu a fuze
G dur
J.S.Bacha vyzkou el varhaník v echny
pí aly
královského
nástroje,
aby
v Tocccat a moll F.X.Brixiho pohladil
po etné poslucha e jejími m kkými tóny.
Koncertní
program
obohatil
svým
melodickým
barytonem
ve
ty ech
skladbách editel ZU se zam ením na
církevní hudbu Pavel Ham ík. Nejprve to
bylo latinské Ave Maria Stanislava Macha,
kdy p vce hrou na housle doprovodila
Barbara Ham íková. Pavel Ham ík zazpíval
Biblickou píse . 2 s názvem Skrý e má a
pavéza má, opus 99 Antonína Dvo áka.
Ve skladb E.Treglera Ó, bone Jezu byl

vec doprovázen op t houslovou hrou.
Zazn l i melodický alm . 130 brn nského
sou asného skladatele Zde ka Pololáníka.
Jednou z p edností p vce P. Ham íka je
srozumitelnost zpívaného textu.
Dynamickým st ídáním od forte
k n ze piana s absencí melodie
presentoval varhaník dílo n meckého
skladatele G.Rimenschneidera v jeho
Koncertním postludiu, opus 26. Sly eli
jsme i skladbu J.Blatného: Chorální
postludium a dílo Francouze C.A.Francka:
Chorál .3 a moll s jeho meditativní st ední
ástí, p echázející v mohutný záv r.
Absolventský koncert uzav ela Tocccata d
moll, op. 52, íslo 2 Maxe Regera.
A potom u zazn l zábrdovickým
chrámem mohutný potlesk, který byl nejen
díkem za hudební zá itek poslucha , ale i
vyprovodil organistu Ji ího Koukala do jeho
praktické innosti kantora kostela sv. K e
ve Znojm .

VáM
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V p edve er Hodu Bo ího svatodu ního, v sobotu 2. ervna 2001 si p ipomene své
95. narozeniny MUDr. Helena Vincentová - Lenzová, léka ka známá zvlá
star í
brn nské generaci. Celý její aktivní léka ský ivot byl prodchnut láskou k bli ním. Byla
expertkou ve Sv tové zdravotnické organizaci v enev , anga ovala se i v TJ OREL, kde
byla p ed válkou 10 let lenkou její Ná elnické rady. Zájem o k es anský vývoj spole nosti ji
ivedl roku 1929 i mezi lenstvo rámkovy SL. Její state nost a ob tavost poznaly za
totality i eholní sestry internované v P edklá te í u Ti nova, jim byla MUDr. Vincentová
tajnou léka kou. Je
v d chodovém v ku pracovala jubilantka v brn nské transfusní
stanici.
ije sama, synové s rodinami se usadili v zahrani í. Denn chodí na m i svatou, aby
se posílila Eucharistií. A koliv bydlí na opa ném konci Brna, nav vuje as od asu i ná
chrám a byla se zábrdovickou farností i na n kolika poutních zájezdech.
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24. kv tna jsme oslavili Slavnost Nanebevstoupení Pán
27. kv tna o 7. ned li velikono ní si p ipomene na e farnost 332. výro í beatifikace
chrámu Nanebevzetí Panny Marie

P
Poo ssttooppáácchh ssvvaattééhhoo P
Paavvllaa
se za átkem m síce kv tna vydal na svou dal í poutní cestu Svatý otec Jan Pavel II.
Postupn
náv

nav tívil ecké Athény, syrský Dama ek a ostrov Maltu. Tato cesta doplnila

vy z Jubilejního roku 2000, kdy nav tívil Svatou zemi. Tím uskute nil sv j úmysl

osobn nav tívit v echna místa, spojená se ivotem na eho Pána a jeho apo tol .

Z farní MATRIKY
V uplynulém období p ijali svátost svatého k tu:
Erik Luká Sedlák
Erika Horváthová
Veronika Marie Holánková
Dominik Petr onka
Simona Petra

Alexandra Petra íslová
Margita Erika Horváthová
ing. Pavel Fojtík
Petr Franti ek Kone ný
Natalie Juránková

Gustav Marek Bikár
Gabriela Krupicová
Zden k Gab o
Corrado Groufo Rafael
Tamara Magdaléna Korcová

V t chto m sících p ijali svátost man elství tito snoubenci:

Jaroslav Vaculík a Lenka Vaculíková
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Sly íte to?

Co to je?

Kdy nastal den letnic, byli v ichni
shromá
ni na jednom míst
Náhle se strhl hukot z nebe, jako kdy se ene
prudký vichr, a naplnil celý d m, kde byli.

A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozd lily se a na ka dém z nich spo inul jeden. V ichni byli
napln ni Duchem svatým a za ali ve vytr ení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Mluví mojí

í o Bohu.

V Jeruzalém byli zbo ní idé ze v ech národ na sv , a kdy se ozval ten zvuk, se lo se jich
mnoho a u asli, proto e ka dý z nich je sly el mluvit svou vlastní
í. Byli ohromeni a divili se:
„Co nejsou v ichni, kte í tu mluví, z Galileje? V ichni je sly íme mluvit v na ich jazycích o
velkých skutcích Bo ích! “

IVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brn
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 05/45 21 21 56. P ipravuje redaktor Václav M ller,
grafická úprava Ing. Roman Smékal.
BUDEME VD

NÍ ZA KA DÝ NÁM T A P IPOMÍNKY
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