Vychází 22.12.2002

Číslo 2

ročník XI.

Vánočních zvonků zní krajem hlas.
To přiblížil se Hodů Božích čas.
Pochopí jejich smysl lidstvo včas?
Andělé zpívají nebeskými hlásky:
Narodilo se nám Jezulátko z lásky,
potěší srdce a setře z čela vrásky.
Dva tisíce let zní Kristův hlas,
ke změně chování vybízí nás:
Milujte bližního, dokud je čas!
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Milí farníci!
Každý rok nás vánoční čas provokuje, abychom pod povrchem nákupů, obchodů, pečení a
starostí hledali smysl toho všeho. Co vlastně znamenají Vánoce?
Víte, jak důležitá je pro člověka důvěra druhých. Jak mu dává odvahu, sílu a vědomí vlastní
ceny. Jak těžko nese její ztrátu, zvlášť pokud byla nezaviněná. Důvěra je pro rozvoj člověka
nesmírně důležitá, ale je také velice křehká. Každou svou lží, ať už slovní nebo životní, si člověk
podřezává větev.
Co znamenají Vánoce? Důvěru Boha k nám lidem. Každý rozumný rodič nesvěří své dítě
člověku, na kterého není spolehnutí. Miluje své dítě a svěří je jen důvěryhodným lidem. Bůh miluje
svého syna a svěřil ho nám. „Nám, nám narodil se.“ Taková důvěra nesmírně povzbuzuje, těší a
dojímá. Udělejme všechno proto, abychom ji nezklamali.
Duchovní správa zábrdovické farnosti u Nanebevzaté Panny Marie, přeje všem
návštěvníkům našeho chrámu milostiplné prožití svátků Narození Páně a radostné vánoční a
novoroční svátky v kruhu Vašich rodin.
P.Jiří Rous
S přáním radostných Vánoc a požehnaného roku 2003 se za redakci Života zábrdovické
farnosti připojují Václav Müller a.Roman Smékal
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muu
N
Maarriiee
Naanneebbeevvzzeettíí P
Paannnnyy M
4. neděle adventní - 22. XII. 2002
- 8.00 hod. ranní -mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá ze 4. neděle adventní
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ - 24. XII. 2002 - ŠTĚDRÝ DEN - úterý
- 15.00 hod. mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Páně
- 23.45 hod. vánoční pastorely
- 24.00 hod. slavná půlnoční mše sv. s duch. hudbou:
Ignác Händel: SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
Vojtěch Říhovský: VÁNOČNÍ ZPĚVY op. 21
Jan Jakub Ryba: PASTORELA
Josef Jiří Werner: PASTORELA IN G

SLAVNOST NAROZENNÍ PÁNĚ - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - 25. XII. 2002 - středa
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. slavná vánoční mše svatá s duch. hudbou:
Carl Kempter: MISSA PASTORALIS G-dur op.24
Frant. X. Briti: PASTORELA
- 15.00 hod. Farní sál: VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ s rodinou moravských
niněristů LUČEC - vnučec
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

SVATÉHO ŠTĚPÁNA - prvomučedníka - 26. XII. 2002 - čtvrtek
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: Sólové PASTORELY českých skladatelů:
Ryba, Mácha, Boháč, Blatný
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 29. XII. 2002 - neděle
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou:
Eduard Marhula: ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE KOLEDOVÁ op. 13
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA - biskupa - 31. XII. 2001 - úterý
- 7.30 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 23.00 hod. noční mše svatá + Te Deum na ukončení civilního roku 2002
s přehledem života farnosti
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Přehled duchovního života zábrdovické farnosti v roce 2002
V průběhu občanského roku 2002 bylo v zábrdovické farnosti uděleno:
svatých křtů:
78
prvních svatých přijímání:
6
uzavřeno sňatků:
12
přijato katechumenů:
6
posledních rozloučení (pohřbů) z kostela: 5

N
Noovvoorrooččnníí bboohhoosslluužžbbyy vváánnooččnnííhhoo oobbddoobbíí
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1. ledna 2003 - středa - NOVÝ ROK
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem a přehledem duch. života farnosti
- 9.45 hod. slavná mše svatá s duchovní hudbou:
Robert Führer: MISSA PASTORALIS IN A-D
Josef Nešvára: AVE MARIA IN ES-DUR
Josef Jiří Werner: PASTORELA
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

2. NEDĚLE VÁNOČNÍ - 5. ledna 2003
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá se svěcením vody, kadidla a křídy
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ - 6. ledna 2003 - pondělí
- 7.30 hod. ranní mše svatá ze SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ s lidovým zpěvem
- 18.00 hod. slavná mše svatá ze SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 12. ledna 2003 - neděle - Konec vánočního období
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou:
František Kovařík: PASTÝŘSKÁ MŠE F-DUR
Bohumil Fidler: VÁNOČNÍ UKOLÉBAVKA
Vojtěch Říhovský: VÁNOČNÍ ZPĚVY
- 15.00 hod. Dětská besídka u jesliček s vyhlášením výsledků vánoční soutěže
ZÁBRDOVICKÉHO PROGLASÁČKA
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem.

V
Váánnooččnníí kkoolleeddoovváánníí ss bbrrnněěnnsskkýým
mii nniinněěrriissttyy
Samota, zvláště u starších lidí, je tíživá zejména o svátečních dnech vánočních.
Vzpomínky na mládí, kdy se kolem rozsvíceného stromku shromažďovala celá, často
početná rodina včetně dětí dnes už dospělých a životem rozvátých třeba hodně daleko,
doléhají na duše osamělých lidí.
Pro mnohé je tedy řešením příslušnost k farní rodině, v setkávání se spřízněnými
dušemi při bohoslužbách i dalších akcích, pořádaných farností.
Právě proto jste všichni zváni na KOLEDOVÁNÍ S BRNĚNSKÝMI NINĚRISTY, které
se uskuteční v zábrdovickém farním sále o BOŽÍM HODU VÁNOČNÍM 25. prosince 2002
odpoledne v 15.00 hodin. Přijděte si s námi poslechnout a zazpívat oblíbené koledy.
Ve farním společenství nebudete sami.
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Tradiční beseda dětí u jesliček s PROGLASÁČKEM
bude opět o SVÁTKU KŘTU PÁNĚ v poslední neděli vánočního období, to je
12.1.2003 odpoledne v 15.00 hodin. Kromě jiného budou při ní vyhlášeny výsledky
VÁNOČNÍHO ZÁBRDOVICKĚHO PROGLASÁČKA. Odpovědi na otázky:
1) Jaký dárek by Ježíškovi udělal největší radost?
2) Jaký vánoční dárek udělal největší radost vám?
odevzdejte nejpozději do soboty 11. ledna 2003 v sakristii.
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se podobá kamenné pevnosti. Traduje se, že roku 135 po
narození Páně v místě, o němž domorodci tvrdili, že je jeskyně,
v níž byl tehdy chlév v němž Panna Maria porodila Ježíška, dal
postavit římský císař Hadrián k poctě boha Adonise pohanskou
svatyni. Když křesťané Milánským ediktem v roce 313 získali od
císaře Konstantina Velkého částečnou svobodu, vypravila se do
Palestiny jeho matka, svatá Helena. Zbožná císařovna, disponující
dostatečnou mocí i penězi, dala Adonisův chrám strhnout a na
jeho místě roku 324 dala postavit svatyni Narození Páně.
V 6.století, za vzpoury Samaritánů, byla svatyně částečně pobořena, ale již roku 530,
za císaře Justiniána I., byla stavebně obnovena. Když v 7.století vpadli do země Peršané,
pobořili některé z křesťanských svatyní. Baziliku Narození Páně v Betlémě však ušetřili.
Snad proto, že mozaika na její čelní stěně, zachycující klanění tří mužů v perských pláštích
malému Děťátku, zobrazuje možná mudrce odkudsi z Persie.
Teprve křižáci v 12.století dali původní Justiniánově svatyni vnější podobu, jak ji
v podstatě známe dodnes. Naštěstí i po pádu Jeruzalémského křižáckého království,
zůstala bazilika v péči několika mnichů, podle některých historiků augustiniánského řádu.
Po příchodu do Palestiny se ujal správy chrámu řád svatého Františka. Ten, aby
zabránil tureckým mohamedánům, kteří v té době Palestinu okupovali vjíždět do svatyně na
koních, zazdil původní vysoký oblouk hlavního vchodu. V něm řeholníci ponechali jen malý
vstupní otvor, nazvaný "BRÁNA POKORY". Jím dodnes současní návštěvníci mohou projít
pouze po jednom a s hodně sklopenou hlavou. Tím úžasnější se jim pak jeví velikost a
nádhera chrámového prostoru, členěného korintskými sloupy na pět lodí. Mezi nimi visí na
řetězech byzantské olejové lampy. Chrám je bez lavic.
V polovině 19.století jej totiž převzala do správy Řecká
ortodoxní církev. Františkánům zůstalo ve správě jen
místo v podzemní jeskyni, kam podle tradice, při holdu
mudrců, položila Panna Maria Jezulátko.
K nejposvátnějšímu místu svatyně sestupují
návštěvníci po schodišti v presbytáři. Jeskyňka
proměněná v kapli narození Páně je opravdu maličká,
vysoká odhadem jen něco přes dva metry. Z jejího
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kamenného stropu i zde visí řada bohatě dekorovaných olejových lamp. Ty jsou také nad
deskou oltáře, který stojí na místě, kde podle zbožné tradice stály jesle. Pod oltářním stolem
leží velká stříbrná hvězda se čtrnácti paprsky. Ty symbolizují třikrát čtrnáct pokolení od
narození krále Davida po narození Krista. Je tu i latinský nápis hlásající:
HIC DE VIRGINE MARIAM JESUS CHRISTUS NATUS EST!
ZDE SE NARODIL PANNĚ MARII JEŽÍŠ KRISTUS.
Zbožný poutník, chtějící toto místo uctít políbením, musí pokleknout na obě kolena a
sklonit se pod oltářní menzu. Na soustředěnou meditaci na téma: "Kterého jsi Panno
v Betlémě porodila" tady není čas. Na krátkou adoraci čekají další návštěvníci. Římští
katolíci se mohou pomodlit třeba celý růženec v bezprostředně sousedícím kostele svaté
Kateřiny. Byl postaven roku 1881 a je v péči františkánů od doby, kdy museli opustit baziliku
Narození Páně. Z chrámu lze po schodišti sestoupit do podzemní
jeskyně svatého Jeronýma. Má se za to, že právě v ní tento
světec překládal z původních jazyků Písmo svaté do latiny a
vytvořil tak známou VULGATU, oficiální liturgický text, používaný
západními křesťany.
Katolíci, žijící v Betlémě, který je dnes součásti
palestinského území a věřící z Jeruzaléma i světa, slaví
každoročně o Vánocích v biskupském chrámu svaté Kateřiny
slavnou půlnoční mši svatou, vysílanou rozhlasem.

D
Děěkkoovvnnáá m
mššee ssvvaattáá oo ssiillvveessttrroovvsskkéé nnooccii
Stejně jako v minulých letech vás zve duchovní správa chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Brně-Zábrdovicích o silvestrovském večeru na děkovnou mši svatou za udělení
všech dober v roce 2002, která začne ve 23.00 hodin.
Vstupme společně do dalšího roku našeho života s Božím požehnáním.

V
Výýrrooččíí bbrrnněěnnsskkééhhoo bbiisskkuuppssttvvíí
Roku 1777 dne 5.prosince byla v Římě zveřejněna bula
papeže Pia Vl., kterou bylo v Brně zřízeno biskupství. Letos je
tomu právě 225 roků. Prvním brněnským biskupem byl vysvěcen
příslušník starého českého rodu Matěj František hrabě
Chorýnský z Ladské v Čechách. Proto současný Otec biskup
Mons. Vojtěch Cikrle sloužil ve výročí den v katedrále svatých
Petra a Pavla na Petrově děkovnou mši svatou.
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Od první neděle adventní 2002 je možné si opět z farní knihovny půjčit dobrou
duchovní literaturu. Na požádání vám ji rád půjčí otec farář přímo v sakristii kostela. Navíc
vás na vývěsce každý týden upozorní na KNIHU TÝDNE, která by vás mohla svým
obsahem zaujmout. Očekáváme, že tato nabídka přijde vhod každému, kdo má skutečný
zájem o prohloubení náboženského vzdělávání a poučení.
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Každé úterý a pátek ve 23.00 hodin vysílá RADIO PROGLAS relaci, nazvanou ŽIVÝ
RŮŽENEC. Jednotlivé desátky se modlí posluchači, kteří do Proglasu zavolají do přímého
vysílání a své prosby o společnou modlitbu na téma nebo problém, který může být zcela
osobní nebo společenský a připojí své křestní jméno s místem, odkud volají. Rozhlasové
duchovní společenství je pro všechny, kdo se poslechem a modlitbou účastní, velmi
povzbudivé v živém prožitku víry. V Brně si nalaďte na svém rozhlasovém přijímači
frekvenci FM 107,5. Telefonní číslo do přímého vysílání ŽIVÉHO RŮŽENCE rádia Proglas
je: 543 217 242.

SBĚR VĚCÍ A OŠACENÍ PRO CHARITU
se bude uskutečňovat i v nastávajícím roce 2003
Středisko křesťanské sociální pomoci v Broumově, kam jsou vlakem věci z Brna
dopravovány je třídí, opravuje, balí a expeduje je do uprchlických táborů, do center pro
bezdomovce, do ústavů sociální péče, dětských domovů a dalších charitativních organizací
a v rámci mezinárodní materiální pomoci potřebným i do zahraničí, především do
Chorvatska, Bosny, Slovinska atd.
Zabalené ošacení, prádlo i trvanlivé potraviny můžete přinést na brněnské
5. nástupiště Českých drah (vchod proti zastávkám tramvají pod Petrovem) v následujících
termínech: v pátek (od 12 - 17 hodin) a v sobotu (9 - 12 hodin):
24. a 25. ledna,

25. a 25. dubna,

21.a 22. února,

23. a 24. května,

21. a 22. března,

20. a 21. června 2003

Bližší informace se dozvíte na vývěsce farní charity vzadu v kostele nebo telefonem
u pracovnic FCH Staré Brno pí. Halámkové tel: 543 249 684 a pí. Keprtové tel: 543 214 816.
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V den výročí narození římské světice svaté Cecílie pro nebe - 22.11. - vyslovil od
ambonu zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie jeho duchovní správce
P.Jiří Rous myšlenku, že „první hřích se stal ve světě andělů a mohl to tedy být jedině hřích
ducha. Také první hřích lidí i všechny hříchy další jsou nejprve hříchy ducha“ . Proto každá
akce, zaměřená na povznesení ducha je člověku velkou pomocí v kultivaci vlastního života
a jeho přiblížení se k Bohu.“ Takovou je i zpěv a zvláště duchovní hudba. V den patronky
duchovního zpěvu a hudby se tedy konal ABSOLVENTSKÝ VARHANNÍ KONCERT
SLEČNY VĚRY HOMOLOVÉ, posluchačky ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně,
právě v chrámě, kde je regenschorim její hlavní pedagog varhanní hry pan Zdeněk Hatina.
Dramaturgické spektrum jejího koncertu sahalo od děl barokního klasika královského
nástroje Johana Sebastiána Bacha, přes méně známého dalmatinského františkánského
skladatele ze Splitu, Ivana Lukačiče, dále známého komponisty Antonína Rejchy až
k Janáčkovu žáku na varhanní škole v Brně Osvaldu Chlubnovi. V podání pěvkyně
Mgr. Ivany Divíškové, doprovázené hobojistkou Alžbětou Hamříkovou chrámem zazněla i
anglická píseň Georga Fr. Händela: Blessed is the people, O, Lord na slova Chandese
Anthema. Profesor varhanní hry na brněnské hudební konzervatoři, skladatel Eduard
Tregler byl v repertoáru koncertu zastoupen svou Sonatou c moll.
Zvláštní citovostí, danou také textovým obsahem, zazněla i další Bachova píseň:
Saufzer, Tränen, Kummer a Not.
Závěrečný opus patřil skladbě téměř současného italského kněze z Bologně,
skladatele Pellegrina Santucciho: Ite, missa est!.
Zasvěceným slovem o autorech i jejich provedených skladbách informovala početné
posluchače Mgr. Irena Veselá. Ti po každém provedeném díle odměnili organistku,
případně pěvkyni i hobojistku, dlouhotrvajícím potleskem, vyjadřujícím dík i obdiv k jejich
umělecké interpretaci děl. V provedení skladeb absolvující varhanicí, se vedle jejího
suverénního technického zvládnutí nástroje a jeho vhodného rejstříkování, projevoval
i sklon k vroucí hudební meditaci, ostatně patrný i v dramaturgickém výběru provedených
opusů.
Zahrnuta květinovými pozornostmi poděkovala varhanice Věra Homolová, dosud
působící na kůru v Křenovicích všem, kdož ji během studia vedli až k umělecky úspěšnému
absolventskému koncertu, který se stal skutečnou poctou patronce muzikantů svaté Cecilii
v zábrdovickém chrámě a jistě kultivoval i duchovní zážitek všech přítomných. Dík za něj.
VáM
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Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a
přišli jsme se mu poklonit.

Jděte a pátrejte důkladně po
tom dítěti; jakmile je
naleznete, oznamte mi,
abych se mu i já šel poklonit.
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále
Heroda, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě.

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se
jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala.

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda,
kterou viděli na východě, šla před nimi, až se
zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili
hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené
dary – zlato, kadidlo a mirhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do
své země.
(Mt 2, 1-12)
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