Vychází 30.11.2003

Číslo 1

ročník XII.
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Rorátní zpěvy
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S
S adventem bývá spojováno mnoho nejrůznějších hesel a slov, zkusme se teď
spokojit se dvěma z nich. To první je očekávání a druhé příchod.
Očekávat lze různé věci: zkoušku z angličtiny, problémy v práci, dostavění domu, jaro
či třeba západ slunce. Očekávat lze rovněž lidi: milující muž očekává svou milou v parku
u třetího dubu za pomníkem toho slavného švédského generála. Kdyby toto očekávání
nebylo vyslyšeno jejím příchodem, změnil by se asi generálův kopec v slzavé údolí. Stejně
tak, kdyby milovaná přišla a nebyla očekávána. Očekávání a příchod jsou dvě strany mince,
patří k sobě. O(čekávání) + P(říchod) = S(etkávání) (Pozor: nepokračujte v dalších
operacích, toto není matematika). Záměrně jsem se zastavil u onoho setkání, protože
adventní očekávání a adventní příchod není kontaktem mezi věcmi nebo mezi lidmi
a věcmi, ale mezi rozumnými a svobodnými bytostmi, které po sobě touží a chtějí spolu být
(tedy aspoň jedna z nich).
Bůh nepřichází na svět. On tady už dávno je. A byl tu už tehdy, kdy svět ještě nebyl.
A bude tu i tehdy, kdy svět nebude. Bůh, věčné Jsem v pravdě a lásce, přichází ke
každému z nás osobně. Nechce k čemukoliv nutit. Přichází a zároveň očekává. Nabízí. Na
rozdíl od světa, ve mně není, pokud já sám nechci. Stejně nejsem já v něm, pokud sám
nechci. A pokud chci, musím vůči němu zaujmout stejný postoj, jako on ke mně: přicházet
k němu (což mění můj život) a očekávat jeho příchod (což ho mění rovněž). Toto mé
rozhodnutí bolí, ale je to bolest, která vede k nevýslovné radosti, jakou oko nevidělo a ucho
neslyšelo...
Ale to víte, člověk je zvláštní tvor. Dělá mnohdy všechno proto, aby nebyl šťastný
a přitom tvrdí, že to štěstí je. Nechává se zotročovat a tvrdí, že je stále svobodnější. Mluví
o moudrosti a přitom tu skutečnou sotva kdy viděl.
Otec Jan

S
Sttaavvíím
mee bbeettlléém
m
Adventní doba je i dobou stavění betlémů v kostele a domácnostech. S ohledem na
úklid chrámu bude základní stavba betléma v našem kostele již v sobotu 13.prosince po
ranní mši svaté. Prosíme zejména mladé o pomoc.
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připadne letos na pondělí 8. prosince 2003. V našem mariánském chrámě oslavíme
Neposkvrněné početí slavnou večerní mší svatou v 18.00 hodin.
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Vánočním číslem, které vyšlo v adventě roku 1991, se zábrdovický farní časopis
zařadil mezi první farní periodika v Brně. Od počátku se snažil zachycovat náboženský
i společenský život naší farnosti a informovat o akcích, které byly v daném období nějak
významné. Začali jsme skromně, časopis byl psán na obyčejném psacím stroji a kopírován
za úplatu v komínské tiskárně.
Darem od řeholní komunity Sester křesťanské lásky z Vídně - k jejíž řeholi patřila
i blahoslavená Marie Restituta Kafková - dostala farnost kopírku, takže jsme za tisk nemusili
platit a začalo rozmnožování Života přímo na naší faře. To umožnilo obohatit stránky
i kresbami. Časopis se ustálil i na některých rubrikách: úvodnících duchovního správce,
přehledu bohoslužeb, informacích o duchovní hudbě a koncertech, významných výročích
v daném období a článcích pro děti. Svými články, například z poutí, přispívali do časopisu
kromě redaktora další spolupracovníci. V únoru 1996 vyšlo periodikum s logem, které je
v záhlaví Života zábrdovické farnosti dodnes. V říjnu 1998 se rozloučil s Brnem po 40 letech
služby v Zábrdovicích pan farář otec Jiří Bílek. V následném období provizorní správy
farnosti, roku 1999, dosloužila i darovaná kopírka a časopis se bohužel odmlčel.
O Zeleném čtvrtku 2. dubna 1999 nastoupil do farnosti Nanebevzetí Panny Marie
nový duchovní správce otec Jiří Rous a v červenci získala farnost i jáhna Ing. Karla Chylíka.
Do náhradní civilní vojenské služby přišel ve funkci kostelníka Ing. Roman Smékal.
Pro farnost byl pořízen nový počítač a kvalitní tiskárna, takže 1. číslo lX. ročníku Života
zábrdovické farnosti, vyšlo v novém formátu a v grafické úpravě Ing. Smékala.
Jedenáct let existence farního časopisu redakci zavazuje k tomu, aby s pomocí
Ducha svatého a získáním dalších spolupracovníků a dopisovatelů byl Xll. ročník obsahově
i graficky ještě lepší. Hodně si redakce slibuje i od mladého kaplana Otce Jana Hanáka,
studujícího žurnalistiku.
K práci na Xll. ročníku Života zábrdovické farnosti nám pomáhej Bůh.
Za redakci V.M.
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Z farní kroniky
FARNÍ POUŤ MÍŘILA NA SLOVENSKO
Jak už se stalo tradicí, připravila duchovní správa podzimní farní pouť. Při úvaze, kam
by měla směřovat, padl námět na návštěvu svatyně patronky Slovenska, Panny Marie
Bolestné v Šaštíně. Zájem věřících byl nečekaně veliký a tak autobus plně vytížen vyjel
v sobotu 27. září směrem k východu. Podle ohlasu účastníků se pouť i odpolední návštěva
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v Tvrdonicích, kde poutníky srdečně přivítal a pohostil duchovní správce pater Karel Chylík,
náš bývalý jáhen, vydařila k plné spokojenosti všech.
Pán Bůh zaplať za všechny milosti, které pouť účastníkům zprostředkovala.
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RENOVACE SOCHY PANNY MARIE KŘTINSKÉ
Ve svátek Panny Marie Růžencové 7. října od rána
poprchávalo a pršelo ještě i odpoledne, kdy se věřící, kryti
deštníky, scházeli po páté hodině do zábrdovického kostela. Jak
bylo zjištěno, cestou prosili Pána nebe a země, aby zadržel déšť
alespoň na chvíli, kdy byla plánována krátká mariánská
pobožnost před kostelem u zmíněné sochy. A jejich prosba byla
vyslyšena. Sotva vyšel pan farář Rous s houfem svých oveček
před kostel, vysvitlo sluníčko, takže pobožnost u opravené sochy
byla důstojná a v srdcích přítomných byla vděčnost
i brněnskému Magistrátu, který v zastoupení státu nechal sochu
Panny Marie opravit.
OSLAVA BLAHOSLAVENÉ MARIE RESTITUTY
Bohoslužbami si vídeňská a brněnská diecéze ve středu 29. října připomněla
61.výročí odsouzení k smrti nacistickým Lidovým soudem Panny - mučednice Heleny Marie
Restituty Kafkové, františkánské řeholnice Sester křesťanské lásky. Latinské jméno
„Restituta“ znamená „Navrácená Spasiteli“. Také v našem chrámu, kde byla roku 1894
pokřtěna, jsme liturgií večerní mše svaté oslavili její památku. Svým způsobem je patronkou
naší farnosti. Proto u její busty na bočním oltáři jsou vždy kytice květů.
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Duucchhoovvnníí oobbnnoovvaa vv ZZáábbrrddoovviiccíícchh
Již tradičně před koncem církevního roku pořádá duchovní správa zábrdovického
kostela Dny duchovní obnovy farnosti. Letos se konaly od čtvrtka 20. do neděle
23. listopadu. K jejich vedení byl tentokrát pozván Otec Jiří Plhoň.

V
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mnnéé ddnnyy lleettooššnnííhhoo aaddvveennttuu
O 1.neděli adventní 30.Xl. začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře. Děti se
těší nejen na zapalování svíček na adventním věnci, ale jistě na svátek svatého Mikuláše,
který připadne na sobotu 6. prosince. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu, oslavíme slavnou večerní mší svatou v pondělí 8. prosince. Týž den si
připomene výročí vysílání křesťanské české RADIO PROGLAS. Dívky i ženy se jménem
Lucie budou mít jmeniny v sobotu 13. prosince. Ve čtvrtek 18. Xll. oslaví jmeniny Miloslav
i Otec kardinál Miloslav Vlk. Týž den si připomene jmenování biskupem Mons.Jaroslav
Škarvada, letos vyznamenaný Řádem TGM. Dne 3.Xll. si jmenování biskupy připomenou
i Mons. Jiří Paďour OFMCap. a Mons. Otec Václav Malý.
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Oblastní charita Brno
představila na schůzi 23.X.2003 členům farních charit nového ředitele.
Je jím pan Ing. Stanislav Vlach. Přejeme mu v nové funkci hojnost Ducha svatého
a dostatek energie ke zmáhání všech úkolů, které ho čekají.

U
UU
UU
UU
UU
UU
U
TTřřííkkrráálloovváá ssbbíírrkkaa
Ačkoliv Tříkrálová sbírka České katolické
charity bude zahájena již 2. ledna 2004,
oficiálně koledníkům v královských kostýmech
požehná brněnský biskup Monsignor Vojtěch
Cikrle při mši sváté v neděli 4. ledna 2004
v 10.30 hodin v katedrále na Petrově.
Je však třeba na její finanční úspěch z něhož v roce 2003 připadl i příspěvek na
Dětský dům v naší zábrdovické farnosti - myslet
již o Vánocích. Vždyť dárek - obálka s několika
korunkami - může na tento účel ležet pod naším
vánočním stromkem. Dobrovolní koledníci se
mohou přihlásit již v adventě v sídle Oblastní charity Brno, Kpt. Jaroše 9 u paní Zdeňky
Ambrožové nebo Michaely Cyprové nebo telefonicky na číslech 545 210 672, 604 243 104.
Na 4.prosinec 2003 je na OCHB plánovaná schůzka koledníků, kde se dozvědí další
podrobnosti.
Doufejme, že se nenechají naši mladí farníci ani tentokrát zahanbit.

U
UU
UU
UU
UU
UU
U
V
VA
AR
RH
HU
HA
UD
AN
DB
NN
BY
NÍÍ A
Y
AV
VO
OK
KÁ
ÁLLN
NÍÍ K
KO
ON
NC
CE
ER
RTT D
DU
UC
CH
HO
OV
VN
NÍÍ H
Koncertní sezona 2003/04 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie byla zahájena ve
spolupráci se Základní uměleckou školou se zaměřením na církevní hudbu v Brně
varhanním a vokálním koncertem ve čtvrtek 16. října, který účinkující věnovali 25. výročí
pontifikátu papeže Jana Pavla ll. Na programu z děl J.S.Bacha, A.Vivaldiho,
G.B.Pergolesiho, J.Suka, A.S.Campbella, V.Hawlíka, A.Rybky a ředitele kůru Z.Hatiny se
podílely varhanice Světlana Prýglová, Renata Stejskalová a Jitka Švestková. Svým zpěvem
obohatila koncert Mgr. Zuzana Prýglová. Jak už se stalo tradicí, průvodní slovo
o skladatelích a jejich dílech přednesla Mgr. Irena Veselá.
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KYTICE PÍSNÍ K NEDOŽITÝM OSMDESÁTINÁM CECILIE STRÁDALOVÉ
Právě v den 80. výročí narození brněnské pěvkyně Cecilie Strádalové (3.Xl.1923)
se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích uskutečnil koncert duchovní hudby,
věnovaný této významné osobnosti brněnského operního jeviště ze 40.-80. let minulého
století. Jako sopranistka nastudovala paní Strádalová během své kariéry více než 50 rolí,
kromě toho působila v rozhlase a jako koncertní pěvkyně. Často také účinkovala na kůru
zábrdovického kostela. Proto se konal vzpomínkový koncert právě zde. Za farnost přivítal
početné obecenstvo kaplan P.Jan Hanák, který pravil, že právě chrám je nejvhodnějším
místem pro duchovní hudbu. Osobní vzpomínku na zvěčnělou pěvkyni pronesl básník
Ludvík Štěpán z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. O skladatelích a jejich dílech
hovořila Mgr. Irena Veselá. Na programu byla díla známých skladatelů od začátku baroka
až do současnosti. Skladby pro sólové varhany zazněly v podání ředitele kůru Zdeňka
Hatiny. Ten publiku představil kromě skladeb klasického varhanního repertoáru (Toccata
a moll J.J.Frobergera, Fantazie g moll J.K.Kuchaře) také díla českých skladatelů konce
19. a 20. století: F.V.Karlíka, J. Křičky, B.A. Wiedermanna a S.Macha. Pěveckých čísel se
ujala dcera Cecilie Strádalové, sopranistka Petra Sedláčková-Strádalová.
Vedle známých a oblíbených skladeb, jako např. Händelovo Largo z opery Xerxes
(pod názvem Modlitba), Schubertovo Ave Maria či Franckovo Panis Angelicus, přednesla
i Ave Maria Giulia Cacciniho a Duchovní zpěv č. 1. Zdeňka Hatiny. Na housle doprovázel
pan Miroslav Benýšek, který též zahrál dvě sólové skladby, Arioso D dur J.S.Bacha a část
houslového koncertu e-moll J.Bendy, méně známého člena české hudebnické rodiny
Bendů. Koncert byl pro početné posluchače vzpomínkou nejen na talentovanou pěvkyni, ale
také na jednu z předních osobností brněnského kulturního života.
Irena Veselá + VáM
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Na úterý 16. prosince 2003 jsou všichni farníci a hlavně děti zváni do zábrdovického
farního sálu, kde v 16.30 hodin sehrají členové Radia Proglas Adriana Růžičková, Dana
Pilchová, Kateřina Jakubcová a Igor Dostálek vánoční pohádku, kterou napsal a hudbu
složil Emanuel Míšek.Její aranžmá provedl Jožka Fojta. O režii se podle naší zpravodajky
podělili všichni, kdož absolvovali brněnskou JAMU. Tak jsme zvědavi, jestli kašpárek kromě
Haničky rozveselí i nás diváky.
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tentokrát pokládá dětem následující otázky:
1 - Jak odpověděla Panna Maria archandělu Gabrielovi, když jí zvěstoval, že bude
matkou Pána Ježíše?
2 - Kterou svou příbuznou navštívila potom Panna Maria?
3 - Který svatý postavil nedaleko italského města Assisi první betlém?
Zhodnocení odpovědí bude při dětské mši svaté v úterý 23. prosince 2003.
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RADIO PROGLAS OHLAŠUJE ZMĚNY
Od pondělí 24. listopadu 2003 došlo ve vysílání křesťanského Radia PROGLAS
k některým zásadním změnám ve vysílání oblíbených pořadů. Mimo jiné dochází ke
změnám ve vysílacích časech. Tak například:
Ranní chvály: pondělí-pátek budou od 6.10, sobota a neděle v 6.30 hodin
Večerní chvály:pondělí až sobota ve 21.05 hod. v neděli ve 22.05 hodin
Večerní vysílání Radia VATIKÁN: pondělí až pátek ve 20.15 hodin,
sobota a neděle ve 20.15 hodin.
Živý růženec: v úterý a pátek bude dřív než dosud, to je od 22.30 hodin.
To jsou jen některé změny. O dalších se dozvíte z vysílání nebo ze Zpravodaje Radia
Proglas či Katolického týdeníku.
Radio Proglas oslovuje všechny věkové skupiny posluchačů a stalo se v mnoha
rodinách alternativou televize nebo jiným vítaným doplněním. Proglas přináší zpravodajství
BBC, pořady vzdělávací, hudbu vážnou i populární a poutavou četbu na pokračování
(teď v adventní době to bude slavná Sedmistupňová hora Thomase Mertona).
Mladí lidé si nenechávají ujít týdeník Do života, ženám mnoho cenného přináší
Magazín a děti milují Zíváček, Barvínek i nedělní soutěž Proglaso.
Proglas u nás v Brně naladíte na FM 107,5MHz.
Vysílání je financováno dary věrných posluchačů, kteří dostávají od "kaprů"
( = kamarádů Proglasu) Zpravodaj svého rádia. Zbylá čísla Zpravodaje i přihlášky do Klubu
Radia Proglas jsou k rozebrání vzadu v našem kostele – na stolku vedle zpovědnice.

Odložené věci nepatří do kontejneru, ale potřebným
Mnohé hospodyňky probírají před svátky šatníky svých členů domácnosti
a přemýšlejí, co z nich vyřadit a nahradit novým. Některé z nich ví, že věci, které by ještě
mohly někomu posloužit, mohou zanést do vagonu na nádraží na brněnské 5.nástupiště
a zaslat je tak do Broumova, kde budou vytříděny a poskytnuty šatníkům pro bezdomovce,
dětským domovům nebo i zaslány do Čečenska, Bosny, zkrátka do míst, kde jsou potřební
bližní.
Sbírka v prosinci 2003 se koná v pátek 12.XII od 12.00 do 17.00 hodin a v sobotu
13. Xll.od 9.00 do 12.00 hodin. Termíny sbírek jsou uvedeny v kostele na vývěsce.
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Velmi radostné odpoledne v neděli 7.Xl.2003 prožili všichni, kteří přijali pozvání do
farního sálu na „Májové putování z krajáčů, sklínek a džbánků“. Připravila ho rodinná
hudební skupina se jménem Lučec-vnučec.
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Již ve druhé polovině minulého století se někteří z nás setkali s Lučcem, aby si
poslechli lidové kramářské písničky, doprovázené na dnes už téměř neznámé niněry a jiné
roztodivné hudební nástroje, které si sestrojil vlastníma rukama principál kapely Jiří Kosík.
Jeho ansámbl tvořila jeho žena Danuše, které ke zpěvu přidávala doprovodný text dcera
a její dvě kamarádky.
Nemohu tvrdit, že tomu tak skutečně je, ale domnívám se, že v názvu přidané slovo
vnučec má co dělat s tím, že se po čase kapela rozrostla o tři Kosíkova vnoučata, která se
pro svou hudebnost stala řádnými členy jeho kapely.
A v tomto složení se současný ansámbl představil i na zábrdovické faře. V první části
paní Danuše uvedla pět mariánských písní z různých moravských regionů, většinou
zaznamenaných sběratelem Františkem Sušilem. Nešlo o přepis kostelních písní,
tříčtvrteční takt vyjadřuje spíše i v obsahu lidovou zbožnost v uctívání Matky Boží.
V první písničce „hanácký chlapeček oslavuje Svatý Kopeček..“, druhá pochází
z Brněnska a opěvuje Kostelíček nedaleko Líšně. Ze sbírky Antonína Kolka vybral Lučec
písničku ze Silničné u Žarošic. V ní je oslavována Panna Maria jako „růžička, která kvete v
zimě i v létě...". Čtvrté číslo repertoáru „Tanečná svatá.." je oslavou hned tří moravských
poutních míst: „Svatého Kopečka u Olomóca, Svatého Hosténka a Panny Marie z Frédka
(Frýdku-Místku)“. Závěr první části patřil opět Žarošicům. Ve druhé části se Lučec představil
pijáckými zpěvánkami a poučeným humorným vyprávěním. A tak v ní „jezdil formánek po
světě", zatímco „pijou kováři v hospodě..". Z úst moderátorky jsme se dozvěděli
i zajímavosti o některých brněnských pivovarech. Právo pivovarnické mělo Staré Brno již od
roku 1325 a v Zábrdovicích pivovar existoval už roku 1547. Povídání bylo proloženo
písničkou o „Bíšovských děvčatech, které mají pěkný oči..". Mluvilo se i o vodě. Už roku
1415 byla voda ze Svratky přiváděna do dvou kašen na „Zelným rynku“. V následující
písničce měla sólo vnoučata: Jeník a Anička zazpívali písničku „Na našem dvorečku studně
roubená..". Pokud také nezpíval, hrou na flétnu téměř celý pořad doprovázel Jakub, třetí
z kapelníkových vnoučat. Nejmladší Anička velmi čistou intonací zazpívala „Až já budu
velká, bude ze mne selka.." Sklidila za své vystoupení nejmohutnější potlesk posluchačů.
Rozsah článku nedovoluje popsat písničky o tvarůžkách, kořaličce i bílém vínečku,
které se „šenkuje v malém domečku.."
Radostnost tohoto milého setkání byla i v tom, že Lučec - vnučec je příkladem
předávání hudebnosti i praktického žitého křesťanství v soužití tří generací. Přítomní
s potěšením přijali zprávu, že se s touto muzikantskou rodinou mohou setkat o Hodu Božím
vánočním v 16.00 hodin opět na zábrdovické faře, nebo o svatém Štěpánu u svatého
Augustína v Masarykově čtvrti. Kosíkovi! Přijměte náš dík.
VáM
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2. ČÍSLO Xll. ROČNÍKU ŽIVOTA ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI VYJDE
O 4. NEDĚLI ADVENTNÍ. MIMO JINÉ BUDE OBSAHOVAT POŘAD
BOHOSLUŽEB V OBDOBÍ VÁNOC A NOVÉHO ROKU 2004.

U
UU
UU
UU
UU
UU
U
7

Kdo má dvoje
oblečení, dej tomu,
kdo nemá žádné, a
kdo má co k jídlu
udělej také tak.

Co jen máme dělat?

A co máme
dělat mi?
Nevymáhejte víc, než
máte nařízeno.
Mistře, co máme
dělat?
Nikomu
nečiňte
násilí, nikoho
nevydírejte,
spokojte se
se svým
žoldem.

Já vás křtím vodou. Přichází
však někdo silnější než já:
nejsem ani hoden, abych
rozvázal řemínek jeho obuvi:
on vás bude křtít Duchem
svatým a ohněm.

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích
uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš..
(Lk 3, 10-16)
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