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Veliký mariánský ctitel současnosti, Svatý otec Jan Pavel II., vydal 16. října, kdy si
připomínal 24. výročí svého zvolení římským biskupem a papežem církve Kristovy,
apoštolský list Rosarium Virginis Mariae - Růženec Panny Marie. Význam této modlitby
zdůraznil vyhlášením RŮŽENCOVÉHO ROKU 2003, který započal v říjnu tohoto roku a
skončí v říjnu 2003. Kromě úvah o stávající formě Svatého růžence s patnácti tajemstvími
navrhnul, aby byla tato oblíbená modlitba rozšířena o meditace na témata z veřejného
působení Kristova života, nazvané RŮŽENEC SVĚTLA. Zároveň doporučil, aby se věřící
pět desátků s nově formulovanými tajemstvími modlili především o nedělích a svátcích.
Poprvé jsme slyšeli takto pojatou modlitbu, v relaci Radia PROGLAS v tzv. Živém
růženci v noci 18. října 2002. Úvahy jednotlivých desátků jsou:
I.- KRISTŮV KŘEST V JORDÁNU
2.- KRISTŮV ZÁZRAK V KÁNI GALILEJSKÉ
3.- KRISTOVO HLÁSÁNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ S VÝZVOU K POKÁNÍ
4.- PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR
5.- USTAVENÍ EUCHARISTIE JAKO SVÁTOSTNÉHO VYJÁDŘENÍ KRISTOVY
VELIKONOČNÍ OBĚTI.
V naší zábrdovické farnosti se věřící modlí Svatý růženec denně před každou večerní
mší svatou. To je dobrá příležitost k tomu, aby se stal RŮŽENEC SVĚTLA součástí našich
proseb za zdar a požehnání pro nejvýznamnější událost katolické církve v nadcházejícím
roce, kdy bude v červenci 2003 na posvátném Velehradě zahájen první
PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE.
Tuto očekávanou událost nesmírného duchovního významu, která nadlouho ovlivní
myšlení a církevní život v naší vlasti, můžeme spojit s průběhem letošního ADVENTU. Bude
nejen očekáváním oslav Narození Páně, ale můžeme jej prodloužit až do začátku
Plenárního sněmu. Jeho předsedajícím byl Českou biskupskou konferenci v říjnu zvolen
kardinál primas Miloslav Vlk.
Svatý růženec TAJEMSTVÍ SVĚTLA se tak může stát vstupní branou na cestu
příprav obrody duchovního života a novou evangelizací naší společnosti.
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budou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích:
od pondělí do pátku

v 6.00 hodin,

v sobotu

v 7.30 hodin.

ZZaaččíínnáá ccyykklluuss ""B
B""
Od 1. neděle adventní roku 2002 se část liturgických textů při mších svatých - epištoly
a evangelia - stejně jako v Breviáři antifony ke kantikum Panny Marie i k Zachariášovým
kantikum, budou po celý církevní rok 2002/03 číst podle cyklu "B". Zavedení tříletého
období umožňuje rozšířit počet úryvků Starého i Nového zákona v liturgii i v Denních
modlitbách církve - v Breviáři.

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Připadne letos na 2. neděli adventní. Roku 1858 když se Bernadetta Soubirousová
u jeskyně Massabiellské nedaleko Lurd zeptala okouzlujícího zjevení kdo je, dostala
odpověď: JÁ JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ - EGO SUM INMACULÁTA CONCEPTIÓN.
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Před deseti roky, 9. listopadu 1991 se v zábrdovické sakristii sešla skupina věřících,
převážně žen, aby také při farnosti Nanebevzetí Panny Marie, založila laickou modlitební a
charitativní společnost nazvanou LEGIO MARIAE. Smyslem činnosti tohoto společenství,
vzniklého v roce 1921 v irském Dublinu z podnětu Franka Duffa je: s pomocí a na přímluvu
Panny Marie Neposkvrněné - Prostřednice všech milostí - vyprošovat pro lidstvo Boží
milosrdenství a bojovat proti duchovnímu i hmotnému zlu, které se snaží ovládnout svět.
Je to spiritualita odvozená od sv. Ludvíka Maria Grigniona z Monfortu.
V čele zábrdovické Legie Mariae po deseti letech je tzv. presidentka, paní Drahomíra
Sladká. Členky - legionářky se pravidelně scházejí každé pondělí před večerní mší svatou
v 16.30 hodin. Obsahem jejich setkávání je vedle modlitby svatého růžence, duchovní
četby, studia a zpráv o vykonané práci i modlitba Cateny a rozdělení úkolů členkám
společenství pro příští týden.
Hlavním duchovním cílem Legio Mariae je nejen prohloubení a posvěcení vlastního
života, ale i aktivita ve farnosti a snaha o apoštolát. K němu patří týdenní návštěvy
v Domově důchodců na Kociánce, zprostředkování udělení svátosti a návštěva kněze
u nemocných a osamělých. Členky se podílejí i na úklidu kostela a jeho květinové výzdobě.
Každé pondělí večer je mše svatá zaměřena na úmysly Legie ke cti Panny Marie a za
obrácení hříšníků. Legio Mariae se tak ve farnosti stává prodlouženou rukou kněze sahající
tam, kde by se jen s obtížemi kněz dostal.
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tradičně zorganizovaná zábrdovickým duchovním správcem P.Jiřím Rousem byla
tentokrát vedena P.PAVLEM HABROVCEM z Radešínské Svratky na téma: JÁ, TY, MY,
FARNOST. Začala mší svatou ve čtvrtek 7.11. a končila v neděli 10.11. mší svatou v 9.45
hodin. V šesti úvahách byla probírána tato témata:
Já: Kdo jsem v očích Božích a svých?
Ty: Můj vztah k druhým. Co si myslíš o druhých?
My: Bůh nás stvořil do společenství
Rodina: Základ společenství
Farnost: Stavební buňka církve.
Součástí duchovní obnovy bylo i setkání exercitátora s mládeží na faře a promítnutí
videofilmu: „Ke kořenům evangelia“. Na závěr položil náš reportér D.G. otci Habrovcovi
několik otázek:
D.G. - Odkud pocházíte, kde jste studoval a co vás přivedlo k rozhodnutí stát se
knězem?
P.H. - Narodil jsem se v Brně, ale žil v Horních Loučkách u Tišnova. Odmalička jsem
ministroval a prožíval vše, co kluk prožívá na vesnici, pásl, pracoval na poli a chodil do
základní školy. Jsem za to rodičům nesmírně vděčný, že odmalička chtěli, abych nesl taky
kus odpovědnosti za společný život v rodině. A tuto odpovědnost jsem mohl také přijímat na
sebe i v dalším životě, když jsem byl mimo
domov. V 15 letech jsem odešel do Brna na
Střední zemědělskou školu zahradnickou do
Bohunic a z ní na vysokou. Nejprve jeden rok
v Jihlavě a po něm tři roky v Lednici. Jsem
Pánu Bohu moc vděčný, že jsem takto mohl
poznávat hlouběji Jeho dílo stvoření, zvláště
toho, co se týkalo živé přírody a objevovat
v tom všem, co On stvořil, Jeho samotného.
Původně však, když mě volal ke kněžství
(to první zavolání přišlo již velice brzy) jsem se
tomu povolání snažil bránit, vyhnout se a utéci od toho, jak to bylo možné. Později, až na
vysoké škole v Jihlavě jsem začal znovu ministrovat. Tam jsem se setkal se společenstvím
mládeže a začal více uvažovat o duchovním životě, pak prostě přišlo zavolání, oslovení ze
strany Boží: "POJĎ, POJĎ SLOUŽIT!" Znovu jsem se bránil, nechtěl povolání přijmout, ale
podobně jako u Jeremiáše nebo Mojžíše před hořícím keřem, jsem musel nakonec před
tímto Božím hlasem kapitulovat. A jsem rád, že jsem řekl: "Pane, já tedy jdu, když Ty si
přeješ." Nikdy jsem tohoto rozhodnutí nelitoval a věřím, že milost Boží mi dá, že toho nikdy
litovat nebudu. A že budu mít možnost být takto nástrojem v rukou Božích, Jeho radostné
zvěsti evangelia a také nástrojem veškeré Božské milosti, kterou On rozdává ve své církvi
skrze dar Kristova kněžství a Jeho svátostný život. To je obsaženo v tajemství kněžství,
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které dává člověku. Takto je tedy mnou odpovězena otázka, jak jsem se stal knězem, PÁN
BŮH MĚ ZAVOLAL.
D.G. - Pro zábrdovické Dny duchovní obnovy jste zvolil název JÁ, TY, MY,
FARNOST. Celkem šest promluv na tato témata. Jak se Vám jevil zájem posluchačů?
Nabídl jste i možnost přistoupit ke svátosti smíření a k duchovnímu rozhovoru. Byl o ně
mezi věřícími zájem?
P.H. - Já bych nejprve odpověděl, proč jsem zvolil tahle témata. Je to z toho důvodu,
že od teologických studentských let musím stále hlouběji přemýšlet o prvních třech
kapitolách Písma svatého a o samotném přístupu Pána Ježíše k člověku. A nevím přesně
kde, ale v Písmu svatém je někde řečeno, že "SLÁVOU BOŽÍ JE ŽIVÝ ČLOVĚK". Bůh, a to
víme moc dobře a denně se to modlíme, je naším dobrým Otcem. On má zájem o člověka.
Vždycky by to měl být zájem také kněze, alespoň mě to tak nějak víc oslovuje být
s člověkem. Stále více mu rozumět, chápat ho. V Genezi je vyjádřeno, kdo to člověk je, kde
se vzal, proč je. A co se stalo, když se člověk zpronevěřil svému lidství, svému poslání.
Dnes lidé zvláště na tyto otázky zapomínají, odsouvají je ve svém životě. Zapomínají, jak
řekl arcibiskup pařížský, proč žijí! A tak cítím takové své osobní poslání právě to lidem
připomínat s velkou láskou, ne nějakou nadřazeností. A cítím to jako takové svoje charisma.
A proto si myslím, že i ten ohlas posluchačů, tady v Zábrdovicích, jako i jinde, byl velice
pozorný, i v osobních rozhovorech byl takový bezprostředně krásný. A také pro mne
prostřednictvím jejich otázek často obohacující. Jsem vždycky rád, když mohu lidem
posloužit svátostí smíření a když cítím, že se při ní děje ten ZÁZRAK UZDRAVENÍ DUŠE
ČLOVĚKA. Očištění duše člověka a jejího naplnění Bohem. A to jsem zakoušel i tady.
A jsem za ty čtyři dny, kdy jsem zde mezi vámi mohl být, Pánu Bohu vděčný. A když jsem
vám mohl tím darem, který mi Pán Bůh dal, sloužit.
D.G. - Naše farnost je v Brně považována za Rómskou. Máte nějaké zkušenosti ze
soužití s tímto etnikem?
P.H. - Jeden můj, mohu říci dobrý přítel, je Róm. Žije v Novém Městě na Moravě, jeho
manželka je "běloška" (když to mám takhle říci), moc dobře se známe, navštěvujeme se, je
to vynikající muzikant, stál u zrodu folk-rockové skupiny Fontána naděje a když jsem se
s nimi seznámil, tak jsem měl možnost, jim říci, že ta jejich hudba je něco nesmírně
krásného a dává mnoha lidem mnoho. Tento Roman vložil do své hudby svoji konverzi, svůj
obrat k Bohu. V jeho písních a textech je to hluboce vyjádřeno. Takže se s Romy moc dobře
znám. Na konci prázdninového tábora pro rómské děti ze sídliště jsem měl možnost jim
sloužit mši svatou, a byla to jedna z nejkrásnějších mší svatých v mém životě. Oni jsou
naprosto bezprostřední, NA NIC SI NEHRAJÍ, JSOU TAKOVÍ, JACÍ JSOU. V jejich etniku je
mnoho krásné citlivosti, citovosti. O co jsou citlivější o to víc jsou zranitelnější. Vším, co na
člověka doléhá. Čím jsou citlivější, tím je větší nebezpečí zneužití této citovosti. Ale když se
jí dá správný rozměr, je to něco nádherného. Já jsem to mohl poznat i během rozhovorů
tady. A znovu a znovu jsem za to Pánu Bohu vděčný, že jsem měl setkání s Rómy i tady.
D.G. - Děkuji Vám, Otče, za rozhovor a přeji do další Vaší misijní práce hojnost darů
Ducha svatého.
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Již od počátku prosince panovalo v naší rodině určité napětí:
který den začne přetahování nábytku, aby vznikl prostor pro
postavení betléma, tatínkem vlastnoručně vyrobeným? Byla to jeho
chlouba. Nejprve postavil základ, chlívek, skály i miniaturní
městečko. Pak přišlo na řadu osazení miniaturními žárovkami.
S elektřinou otci pomáhal jeho bratr Jindřich. Nakonec, až
o Štědrém dnu, rozestavěl figurky. Vánoce mohli začít.
Svatý František zorganizoval první nápodobu palestinského Betléma v lese nedaleko
italského městečka Assisi o Vánocích roku 1223. Jesle s děťátkem umístil do jeskyňky,
před níž postavil oltář, na němž byla sloužena půlnoční vánoční mše svatá. Křesťanská
tradice praví, že první jesličky svatého Františka jsou dnes uloženy v římském chrámě
Santa Maria Maggiore.
Po 779 letech od té události, budeme betlém stavět i v zábrdovickém kostele. Aby byl
čas vše v klidu připravit a také provést úklid kostela,
BUDEME BETLÉM INSTALOVAT V SOBOTU 14. 12. 2002 PO RANNÍ MŠI SVATÉ.
Prosíme všechny tradiční i ty nové stavitele o pomoc. Vždyť podílet se na stavbě
betléma přináší vnitřní uspokojení a je přípravou na posvátný čas vánoční.

A
Addvveennttnníí P
PR
RO
OG
GLLA
AS
SÁ
ÁČ
ČE
EK
K
Protože vyhodnocení vašich odpovědí z ADVENTNÍHO PROGLASÁČKA bude již za
3 týdny, v úterý 17. prosince po dětské mši svaté,dostáváte pouze tři otázky:
1) Od kdy a do kdy trvá adventní období?
2) Je během adventu některý významný svátek Panny Marie?
3) Které neděli se lidově říká "ZLATÁ" (a proč asi) ?
Když si pozorně přečtete toto číslo našeho farního časopisu, snadno některou
z otázek zodpovíte. Přeji vám hojnost dárků od sv. Mikuláše.

Setkání pracovníků a dobrovolníků Diecézní charity s otcem biskupem
Každoročně na začátku adventní doby se koná na Petrově setkání pracovníků
Oblastních charit a dobrovolníků z brněnské diecéze s otcem biskupem. Letos bude
zahájeno v úterý 3. prosince v 16.00 hodin mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla, kterou
bude celebrovat otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po bohoslužbě se uskuteční
v místnostech biskupství neformální setkání těch, kdož v charitě nebo pro ni pracují s otcem
biskupem. Bude tu příležitost k osobnímu seznámení, výměně zkušeností z práce
v oblastních i farních charitách, k vzájemnému povzbuzení k práci na dalších úkolech,
z nichž nejbližší akcí bude Tříkrálová sbírka 2003. Setkání Tříkrálových koledníků s otcem
biskupem se uskuteční při mši svaté v neděli 29. prosince v 10.30 hodin na Petrově.
Doufejme, že budou mezi nimi i koledníci ze Zábrdovic.
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hledá dobrovolníky pro vytvoření skupinek na TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2003.
Prosí zájemce, kteří jsou ochotni tuto humanitární akci podpořit svojí aktivní účastí,
aby se hlásili v sídle OCHB, Tř. Kpt. Jaroše 9 (3.patro) u pí. Zdeňky Ambrožové nebo Jany
Zárubové, případně telefonicky na číslech 545 210 672 nebo 604 243 104.
V Brněnském děkanství bylo vybráno v roce 2002 celkem 648.132,90 korun. Na
výběru této částky do kasiček se podíleli i skupinky z naší farnosti.
Z Tříkrálové sbírky v roce 2002 získal Dětský dům zábrdovické farnosti celkem
25.000 korun. Tato skutečnost zavazuje dobrovolníky z naší farnosti, aby se do této akce
přihlásili. Tříkrálová sbírka se uskuteční od pátku 3. do středy 8. ledna 2003.

Nedělní odpoledne s rodinou moravských niněristů - LUČEC - vnučec
V neděli 10. listopadu se sešlo ve farním sále velmi početné obecenstvo, obsadilo
všechny židličky a dokonce postávalo i kolem stěn. To proto, aby si poslechlo známou
muzikantskou velkorodinu šéfdirigenta a stavitele niněr pana Košíka. Na programu byly
zajímavosti, problematika a hlavně veselé písničky z oblasti gastronomie. Právě proto byl
podtitul jejich vystoupení označen Z MÍSY, HRNCE a RENDLÍKU. Výborně si vedli zvláště
nejmladší muzikanti, hrající na nástroje, vyrobené jejich dědečkem. "Bylo to skvělé!" dal se
slyšet jeden z posluchačů. Všichni přítomní si z vystoupení LUČEC - vnučec odnesli plno
krásných dojmů a písničku, kterou si také s chutí s Košíkovskými zazpívali. A všichni se již
těší na VÁNOČNÍ KOLDOVÁNÍ s LUČEC - vnučec, které připravují opět do farního sálu
v Zábrdovicích na Božíhodové odpoledne 25. prosince 2002 v 15.00 hodin.

Redakce ŽIVOTA ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI děkuje tímto všem, kdož po dlouhých
deset roků, které uplynuly od vydání prvního čísla, jakkoliv náš časopis podporovali.
Zároveň doufá v pomoc Ducha svatého i v přípravě dalšího již XI.ročníku, aby byl nadále
dobrým zrcadlem života farnosti.
Čtenáře prosí o modlitbu a náměty, jak obsah ŽIVOTA ještě zpestřit.
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Chrámem zněly Vrbkovy varhanní skladby
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu uspořádala v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích varhanní a vokální koncert k sedmdesátým
narozeninám Stanislava Kostky Vrbky, pedagoga, varhaníka, improvizátora a skladatele.
Koncert jubilanta jako tvůrce, který cítí moderně (což se projevuje např. v častém používání
celotónových harmonií) a zároveň má vždy na mysli posluchače a účel díla - valná část
skladeb byla totiž prvotně určena pro chrámovou praxi. Vybrané skladby zahrnovaly různá
období jubilantovy tvorby od mládí až po současnost (jedna z písní zde měla koncertní
premieru), a to ve velké výrazové šíři - intimní, až takřka impresionisticky laděnou Meditaci
vystřídalo Velikonoční postludium, v němž se nástroj rozezníval v plné zvukové intenzitě.
Písně se pohybovaly od lyrické Ave Maria až po expresivní Ó, salutaris Hostia,
připomínající téměř janáčkovskou operní dramatičnost. Varhanní skladby provedly žákyně
ZUŠ Olga Prášilová, Renata Stejskalová a Ivana Divíšková z varhanní třídy Zdeňka Hatiny,
který také ve dvou písních doprovodil ředitele školy Pavla Hamříka. Další dvě písně
přednesla členka Národního divadla v Brně Marie Švédová za varhanního doprovodu
Stanislava Kyseláka. Houslového partu v jedné z nich se ujala Barbora Hamříková. Koncert
byl částečně přerušen výpadkem elektrického proudu, což ovšem jeho celkové vyznění
nijak nenarušilo. Program se odehrával na chrámovém kůru a díky výborné akustice zazněl
v dobré zvukové kvalitě.
(Pavel Šafařík – ROVNOST)

Otec biskup vyzývá všechny věřící k zintenzivnění modliteb za
duchovní povolání. Pokles zájmu mladých lidí o úplné odevzdání se Kristu je
v posledních letech zarážející. Služba Bohu a Církvi je jistě náročná, ale
znamená především radost být s Kristem a podílet se na jeho plánech se
světem. V naší farnosti jsme vděčni za veliké požehnání, které nám udělil
v mladém knězi P. Pavlu Kloučkovi a v počínajících povoláních Mgr. Marie
Hustákové a Mgr. Jiřího Bůžka, Dr. Přesto chceme slyšet výzvu našeho
pastýře a prosit o další kněze a řeholníky ke službě všech. Pokud by někdo cítil povolání ke
kněžství, je možno podat přihlášku prostřednictvím duchovního správce.
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Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom
světle vydal svědectví...(J 1,6-8)
Kdo jsi?

Já nejsem
Mesiáš.

Jak to tedy je?
Jsi Eliáš?
Jsi ten Prorok?
Kdo jsi?
Ať můžeme
přinést odpověď
těm, kdo nás
poslali.
Za koho se sám
pokládáš?

Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé
z Jeruzaléma poslali kněze a levity.
Jsem hlas volajícího
na poušti: Urovnejte
cestu Páně – jak řekl
prorok Izaiáš.

Proč tedy křtíš, když
nejsi ani Mesiáš ani
Eliáš ani ten Prorok?

Já křtím vodou.
Uprostřed vás stojí,
koho vy neznáte – ten,
který přichází za
mnou; jemu nejsem
hoden ani rozvázat
řemínek u jeho obuvi.

To se stalo v Betánii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. (J 1,19-28)
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