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Pro naše hříchy
byl jsi raněn
a pro naše
nepravosti potřen.
My jsme se zadlužili
A TY JSI PLATIL,
my se provinili
A TYS TRPĚL.
Byl jsi svlečen
ze svého roucha,
abychom my byli
OBLEČENI V TEBE.
J.A.Komenský
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Žijeme v době ohromného zmatení pojmů. Mluvíme o svobodě a žijeme v otroctví.
Hloupost, co říkáte?! Ovšem, kdo je ten hloupý? Říká se: Užívej si. Dělej, co chceš.
Neodpírej si. Máš na to. Můžeš to udělat. Jsi svobodný. A člověk si užívá, dělá, co chce,
neodpírá si, zotročuje se. Užívá si sexu a nakonec se bez něj nemůže obejít. Potřebuje ho.
Dělá pro něj všechno. Drží nelidské diety. Kydá na sebe kila make-upu. Ověnčuje se
„cingrlátkami“. U těch starších to působí přinejmenším trapně. Člověk se přežírá a pak se
od toho nemůže odtrhnout. Fetuje a pak bez toho nemůže žít (a taky dlouho nežije).
Podobně je to třeba s televizí, ale i s čímkoliv jiným, třeba s extrémním zaujetím pro
koníčky, díky nimž trpí rodina a zakrňuje lidský duch. Člověk se dobrovolně zotročuje věcmi,
které mu mají sloužit. Člověk, místo aby rozvážně panoval, nechává se spoutávat žádostmi.
O Lásce se říká, že je slepá. Milující člověk dává druhému sám sebe, se vším, čím je.
Nechává se spoutat. Ale dělá to pokaždé svobodně a svobodným zůstává. Paradox?
Možná, ale funguje to. Pro lásku umí člověk zapomenout i jíst.
Otec Jan
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Postní doba je obdobím ztišení a meditacemi nad životem
a oběťmi, které náš Pán Ježíš Kristus přinesl, aby nás smířil se svým
Otcem a tím nám zajistil šťastný život věčný. Jednou z pobožností,
která nám svými modlitbami pomůže k soustředění se na poslední
fáze pozemského života Kristova je právě KŘÍŽOVÁ CESTA.
V zábrdovickém kostele se budou v postní době konat tyto
pobožnosti vždy ve středu, pátek a v neděli v 17.30 hodin.
První bude po skončení soukromé adorace před vystavenou
Eucharistií
v pátek 27. února 2004 v 17.30 hodin

D
Duucchhoovvnníí hhuuddbbaa vv ppoossttnníí ddoobběě ssee bbuuddee kkoonnaatt::
1. neděli postní 29.února 2004 při mši svaté v 9.30 hodin:
Gregoriánský chorál: MISSA XVl. Credo, Stan. Mach: Postní meditace.
5. neděli postní 28. března 2004 opět v 9.45 hodin:
Gregoriánský chorál: MISSA MUNDI Credo I, Zdeněk Hatina: Dva duchovní zpěvy,
Otče náš. Účinkují sólisté - schola - varhany. Řídí Z.Hatina
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zahrnující kromě návštěvy Izraele také egyptskou památnou Sinaj, se zábrdovické
17ti členné farní společenství, vydá v úterý 18. března 2004. Ve Svaté zemi budou poutníci
bydlet v Betlémě, odkud navštíví další místa, spjata s životem našeho Pána. V Izraeli už
bude jaro, kdy se jindy vyprahlá země zazelená novým životem. Během návštěvy ve Svaté
zemi budou účastníci provázeni modlitbami farníků, kteří se z různých důvodů této vpravdě
historické pouti nemohou účastnit. Prosíme, ať je svou ochranou provází Panna Maria a
svým požehnáním Pán Ježíš. Do Brna se poutníci vrátí 29. března.
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Duucchhoovvnníí sslluužžbbyy ffaarrnnoossttii P
Paannnnyy M
Maarriiee nnaanneebbeevvzzaattéé vv rrooccee 22000033
Svatý křest přijalo 72 novokřtěnců
Poprvé přijalo Tělo Páně 8 komunikantů
Při svatebním obřadu bylo požehnáno 5 párům
Ze zábrdovického kostela bylo vypraveno 8 pohřbů
Náboženství bylo vyučováno na
Bratislavská, Stará a Merhautova.

základních
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školách:

Kuldova,

Vranovská,

ZZ ffaarrnníí kkrroonniikkyy
Přehled hospodaření
FARNÍ CHARITY BRNO-ZÁBRDOVICE V ROCE 2003
Výdej:

Příjem:
Zůstatek z roku 2002

7 900 Kč

Adopce na dálku 11.2.03

4 920 Kč

Sbírka kasička 6.4.03

2 940

Adopce na dálku 12.12.03

4 920

Sbírka kasička 15.6.03

1 880

Ministrant.soutěž

1 236

Sbírka kasička 12.10.03

2 950

Občerstvení,sv.Mikuláš

525

Sbírka kasička 20.12.03

1 400

20.12.2003

Součty: Příjem

17 070

Vydání:

11 601

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2003 činí

5 496 Kč
Za FCH pokladník: Ing. Klouček

TTřřííkkrráálloovváá ssbbíírrkkaa
Letos vyšly ze zábrdovické farnosti dvě skupinky
koledníků s kasičkami a obrátili se na dobré lidi
s prosbou o příspěvek na různé charitativní akce naší
brněnské diecéze. Jak oznámila koordinátorka Blanka,
vybrali 32 437 korun! Dárcům jejich štědrost jistě
mnohonásobně oplatí Pán Bůh.
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„Všichni hledáme lásku. Bez ní jsme smutni. Máme zranitelné srdce, které touží
milovat i být milováno. Možná se všichni nemůžeme oženit či vdát. Ale Bůh nás miluje
i když jsme jakkoliv postižení. A v tom je slavnost lásky."
Podobné myšlenky jsme slyšeli z úst usměvavého muže vysoké postavy s bílou
čupřinou řídkých vlasů. Jiskřivýma očima a živými gesty doprovázel svoji promluvu na téma
Svatby v Káni Galilejské. Takový byl v neděli 18. ledna 2004 při mši svaté u svatého
Augustina v Brně kanadský spisovatel a filozof Jean Vanier. Od roku 1964 žil se dvěma
mentálně hendikepovanými lidmi, aby jim ulehčil život. Inspiroval tím vznik ekumenických
komunit, nazvaných „ARCHA" a „Víra a Světlo". V naší republice existují čtyři, vedené
Národním koordinátorem hnutí, laikem Michalem Šiškou z Prahy.
Tři z nich jsou v Brně a právě ty Jean Vanier v polovině ledna navštívil. Z Prahy na
setkání přijela tamější komunita. Hlavním celebrantem byl otec Jan Hanák, národní kaplan
českých komunit. Koncelebrovali další čtyři kněží, pater Vojtěch Kozub z Polska, otcové
Josef a Marek ze Slovenska a spirituál české koleje v Římě otec Jindřich Kotvrda, který
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tlumočil anglický projev J.Vaniera. Radostnou atmosféru bohoslužby, při níž slova evangelia
doprovázela pantomimická scénka dětí, snímala Česká televize. Kromě hendikepovaných
z Česka, Slovenska a Polska, jejich příbuzných, přátel a průvodců, navštívilo bohoslužbu
veliké množství převážně mladých lidí. Byli tam i věřící z naší farnosti, právě
v Zábrdovicích je každé 1. a 3. pondělí v měsíci sloužena v 18.00 hodin pro
hendikepované mše svatá.

P
PO
OH
HÁ
ÁD
DK
KO
OV
VÉ
ÉO
OD
DP
PO
OLLE
ED
DN
NE
E
V úterý 16. Xll.2003 zaplněný farní sál přivítal čtveřici moderátorů Radia Proglas, kteří
pro dětské i dospělé obecenstvo připravili rozvernou pohádku Emana Míška: „KDE JE PAJÍ
ANEB JAK KAŠPÁREK HANIČKU ROZVESELIL.“ Postel a její okolí bylo hlavním hracím
prostorem, na kterém se rozvíjel pohádkový příběh Haničky, která vánoční svátky musí
prožívat v dětské nemocnici. Je jí smutno, dokud se neobjeví oživlý dárek - kašpárek snažící se děvčátko obveselit. Jak se nečekaně zjevil, tak i zmizel. Kateřina Jakubcová a
Igor Dostálek, hlavní postavy děje, rozehráli řadu humorných scének opravdu s hereckým
mistrovstvím. Jim v řadě postav sekundovaly Adriena Růžičková a Dana Pilchová. Dospělí
diváci ocenili vynikající hereckou kulturu i režii účinkujících, kterým se dařilo navázat
s početným dětským obecenstvem živý kontakt. Proto diváci každou scénku odměnili
potleskem. Bylo patrné, že účinkující nezapomněli nic ze svého hereckého vzdělání na
JAMU. Byli bychom rádi, kdyby i v budoucnu pokračovali vedle moderování v Proglasu
i v divadelní práci.
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Dík za koncert
Sváteční atmosféru obohatil o svátku Svaté rodiny 28. prosince 2003 Vánoční
koncert, připravený pro hudbymilovné obecenstvo zábrdovické farnosti. Za ni úvodem
přítomné pozdravil otec Jan Hanák. Skladatele, jejich dílka i charakteristiky účinkujících
umělců přiblížil zasvěceným slovem Jaromír Brych. Dramaturgie koncertu sestávala
z kratších mistrovských pastorel převážně barokních a klasicistních skladatelů R.Führera,
J.A.Seelingra, J.J.Ryby, J.K.Kuchaře a F.X.Brixiho. Ve druhé části zazněly skladby
komponistů z přelomu XlX. a XX. století, zastoupených Janem Nep. Boháčem a
Břetislavem Bakalou. Svou Vánoční ukolébavkou završil koncert ředitel zábrdovického kůru
Zdeněk Hatina, který citlivě spolu s houslistou Miroslavem Benýškem doprovodili koncertní
a operní pěvkyni mezzosopranistku Mgr. Šárku Brychovou, vládnoucí sametovým hlasem.
Vánoční koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích zdařile dovršil
muzicírování duchovní hudby v tomto kostele v roce 2003.
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Známý rodinný folklorní soubor Lučec - vnučec splnil svůj slib a i v období vánočních
svátků pozval své věrné posluchače ke koledování do zábrdovického farního sálu. Jejich
muzicírování se uskutečnilo odpoledne 4. ledna 2004 a bylo početným obecenstvem
s radostí přijato. Kromě jiných zazněly méně známé koledové písničky z brněnského okolí,
které před léty zpívali naši předkové. Dík patří za vynalézavou dramaturgii především
principálu souboru panu Kosíkovi a za účinkování téměř celé jeho rodině. Jejich hudebnost
je pohlazením pro duši všech vnímavých.
O VŠECH AKTIVITÁCH V NAŠÍ ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI SE DOČTETE NA NÁSTĚNCE.

P
PO
OZZD
DR
RA
AV
V ZZ IIN
ND
DIIE
E
Milí sponzoři - rodiče.
Já, Lenna REBELLO, zdravím všechny členy křesťanské katolické charity a doufám,
že se všichni máte dobře. Jsem ráda, že vám mohu popřát veselé Vánoce a šťastný Nový
rok 2004. Ať vám betlémské Děťátko přinese úspěch, dobré zdraví a radost.
Byla jsem šťastná, když jsem se z vašeho milého dopisu dozvěděla, že jste se setkali
se sestrou Marií Goretti a že jste se prostřednictvím videokazety seznámili se situací v Indii.
19. října byla do našeho kostela přinesena socha Matky Marie. Chodila jsem na
modlitební setkání a modlila se za vás všechny.
Ve škole mi to jde dobře. Stavební práce na našem domě zdárně pokračují. Bratr
Denis nám dal 10,000 - Rs (rozuměj 10 tisíc Rupií) na stavbu našeho domu.
Všichni od nás vás pozdravují a posílají vám své přání. Tímto se loučím.
Vaše milující Lenna Rebello

S
Seettkkáánníí rreeddaakkttoorrůů
farních periodik svolalo tiskové oddělení brněnské diecéze na sobotu 10. ledna 2004.
Po mši svaté celebrované otcem biskupem Vojtěchem, se s ním sešli přítomní v diecézním
sále. Tam otec biskup srdečnými slovy poděkoval za významnou, ba kronikářskou činnost,
zachycující život v jednotlivých farnostech. Při besedě, vedené tiskovou mluvčí diecéze
Ing. Martinou Jandlovou, hovořili i pracovníci Radia Proglas, zastoupené jeho ředitelem
o.Martinem Holíkem, šéfredaktorkou pí. Marií Blažkovou a pí. Helenou Horákovou. Přítomní
se zájmem vyslechli zajímavé postřehy z práce v mediích a vzájemně si vyměnili redakční
zkušenosti ze svých farností. Na přetřes zástupců téměř 40 farních časopisů, došlo
i k návrhu sjednotit některá užívaná označení (Např. psát malé písmeno ve slově otec nebo
pater), vyhýbat se frázím, respektovat autorská práva atd. Již tradiční novoroční setkávání
redaktorů s otcem biskupem a vzájemně mezi sebou bylo velmi přínosné.
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se sešlo v neděli 11. ledna 2004 o svátku Křtu Páně farní společenství u Betléma,
aby se účastnilo již tradičního dětského odpoledne u jesliček. Tentokrát převažovalo nad
dospělými veliké množství dětí, které byly nejvíc zvědavé na atrakci sestoupení andílka.
Hned na začátku, při nebeské hudbě, se skutečně nad přítomnými objevil nebeský posel,
který se zvolna snesl z farního kůru. Na zemi se z něj vyklubal statečný Honzík. A pak už
následovalo koledování ve kterém vedle malých sólistů vystoupila i dětská schola. Bylo
velmi dojemné poslouchat ty tenké dětské hlásky, které chválí narození Ježíška. Slyšeli
jsme i flétnové sólo, klavírní hru dvou pianistek a houslové duo. Nekonalo se divadelní
vystoupení, nedostavil se hlavní herec. Ani Zábrdovický Proglasáček neměl tentokrát své
vítěze. Téměř hodinové koledování však ukázalo radostnou skutečnost, že v těchto dětech
má Církev svou budoucnost. Jsou schopni přinést Ježíškovi i své drobné dárky ve formě
dobrých skutků a oběti, zapsaných v roličkách „slámek“, ukládaných dětmi během adventu
do Jeho jesliček.
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25. února

Popeleční středa - Začátek postní doby. Den přísného postu.

7. března

708. výročí založení Královské stoliční kapituly sv.Petra a Pavla
v Brně.(r.1196)

17. března

Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval r.1990 titulárními biskupy:
mons.Jana Graubnera, mons. Josefa Hrdličku, mons. Františka
Radkovského a mons. Františka Václava Lobkowicze.
Biskupské svěcení přijali jmenovaní 7. dubna 1990.

18. března

Na farní pouť do Svaté země a na Sinaj se vydají letadlem
z Bratislavy poutníci ze Zábrdovic

19. března

V pátek bude Slavnost svatého Josefa - snoubence Panny Marie.

20. března

30. výročí narození zábrdovického kaplana, otce Jana Hanáka,
Národního kaplana sdružení „Víra a Světlo"

25. března

Slavnost Zvěstování Páně - Den nenarozených dětí

29. března

Návrat zábrdovických poutníků z Izraele

30. března

Roku 1943, tedy před 61 léty, byla ve vídeňském vězení sťata nyní
blahoslavená mučednice řeholní s.Marie Restituta Kafková,
narozena v Brně - Husovicích

3. dubna

V sobotu před Květnou nedělí vyjde Život zábrdovické farnosti

4. dubna

Květná neděle - Začátek Svatého týdne před Velikonocemi

V
V ssoobboottuu 2200.. bbřřeezznnaa
si připomene své 30. narozeniny otec Jan Hanák. Ať mu Pán Ježíš dá hojnost
Ducha svatého k práci na vinici Páně. A požehnání pro práci s retardovanými lidmi, jímž se
tak obětavě věnuje. Celá farnost jej podpírá svými modlitbami.
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oznamuje školákům další soutěžní otázky:
1) Kolik dnů se Pán Ježíš na poušti postil?
2) Kam odešel Pán Ježíš po skončení Poslední večeře?
3) Co dělali apoštolové Petr, Jakub a Jan když se Pán Ježíš modlil?
4) Který z apoštolů zradil Pána Ježíše?
Vyhlášení vítězů bude o dětské mši svaté v úterý Svatého týdne 6. dubna.
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V době, kdy čtete tyto řádky už farní
MAŠKARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL vlastně bude
minulostí. Konal se totiž se vším všude, se soutěžemi
i tombolou v neděli 15. února 2004 odpoledne
v zábrdovickém farním sále. Proto zprávu o něm vám
podáme až v příštím - velikonočním - čísle.
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se konalo v sobotu 31. ledna 2004 po svatebním obřadu, kdy si své ANO řekli
v zábrdovickém kostele slečna Eva Svobodová a pan Josef Pompa, konající toho času
v tomto chrámě kostelnickou službu. Z kůru zazněl Lohemgrin a z presbytáře svatebčanům
a plnému chrámu farníků a přátel zahrála a zazpívala schola mladých. A veselo bylo i před
kostelem při konzumování sladkostí, koláčků a i něčeho pro zahřátí.
Ať náš Pán novomanželům dá lásku a Panna Maria nanebevzatá jim vyprosí sílu ke
společnému životu. To novomanželům přeje v modlitbách celé farní společenství.

S
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že další sběrové dny nepotřebného šatstva a dalších věcí lze přinést přímo do
vagonu Českých drah na 5.nástupiště v Brně v pátek 26.3. odpoledne a v sobotu dopoledne
24. března. Bližší informace na vývěsce naší charity.
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Pojď za mnou.

Ježíš vyšel bránou a spatřil celníka jménem Levi.
Levi všeho nechal, vstal a šel za ním.

A ve svém domě mu
připravil velkou hostinu.
Bylo tam množství celníků
a jiných, kteří s ním
stolovali.
„Jak to, že jíte
a pijete s celníky?“
„Lékaře nepotřebují
zdraví, ale nemocní.
Nepřišel jsem volat
k pokání spravedlivé,
ale hříšníky.“

Ale farizeové a jejich zákoníci reptali.

(Lk 5, 27-32)

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích,
Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor p. Műller, Grafika: Ing. Smékal
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