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POPELEČNÍ STŘEDA
Sejděme
z křivých a propastných cest
Za dveřmi
odložme zlobu a lest

Dotekem slunce roztává sníh
Raší už jehnědy na olších
Hlásí se předjaří
Nastává půst
- menší kus chleba
Hlavně však duši očistit třeba

ať v Květnou neděli
můžeme před Pána
Pokládat ratolest!
Antonín Reček
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Milí farníci!
Moje postní úvaha bude hodně netypická a ukáže Vám věrný obraz toho, co
se mi honí hlavou. Půst má být totiž časem, kdy v sobě člověk umrtvuje to staré
a špatné, aby mohlo vyrůst něco nového a dobrého. V žádném případě ale člověk
nemá umrtvovat ty druhé. Odříkání ukládáme sobě ne někomu jinému a právě toto
pravidlo se chystám porušit.
Víte, že do našeho kostela se v roce 2004 investovalo přes 6 500 000 Kč, ale
z hlediska funkce se nic zvláštního ve Váš prospěch nezměnilo. Letos se chystáme
utrácet ještě víc, ale tentokrát výrazně do funkčních prvků kostela. Většina
bohoslužeb se koná v Čenstochovské kapli, která je útulná, „domácká“ ale velmi
hlučná. Proto se tam instalují protihluková okna. V kostele i v kapli se trvale
odstraní problémy se současným stavem rozhlasu, protože se kostel nově ozvučí.
Topí se zatím jen v sakristii a v kapli, takže v kostelních lavicích přes zimu statečně
mrznete. Proto se zavede (dá-li Bůh a památkáři) topení do lavic. Skomírající a pro
obsluhu už nebezpečná elektroinstalace se nahradí novou. Poničená a místy až
o 12 cm propadlá podlaha se opraví, přebrousí a zarovná. Oloupané sokly se
nahradí novými. Poškozené malby pod kůrem se zrestaurují. A pak se celý kostel
nově mechanicky a elektronicky zabezpečí. Možná přijdou ještě nějaké další menší

1

změny, ale i z těchto vyjmenovaných je zřejmé, že kostel bude delší dobu úplně
mimo provoz.
Ptáte se kdy a jak dlouho? Nezávazný tip vašeho faráře: od června nebo
července, snad na 3 měsíce. Bohoslužby ve všední den budou ve farním sklepě
(sál s kapacitou 60 – 70 sedících) a v neděli ve větším farním sále s kapacitou
140 sedících, což stačí na mši svatou v 8:00. Na té druhé bude muset pár lidí stát.
Katecheze pro děti budou ve farní kapli bl. Cefferina. To bude naše společné
pokání, jakési vyhnanství. Co Vám slíbím na jeho konci? Návrat do kostela, kde
všechno podstatné, co bylo možné zlepšit, bude lepší: osvětlení, ozvučení, snížení
hlučnosti, zlepšení vzhledu, teplo… Když tak slibuji, připadám si jako ideoví vůdci
čínské revoluce s jejich heslem „deset let hladu, desettisíc let blahobytu“. Doufám
ale, že čas neukáže, že jsem stejný podvodník jako oni, a že našemu farnímu
společenství zachováte přízeň.
Váš o. Jiří
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POSTNÍ POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY BUDOU V KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VŽDY VE STŘEDU, PÁTEK A NEDĚLI V 17.30
HODIN, PO NICH MŠE SVATÁ
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JISTĚ VÍTE, JAK SMUTNÝ JE NEDOSTATEK KNĚŽÍ A OSOB
ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. PROTO PROSÍ MLADÉ MUŽE, KTEŘÍ CÍTÍ POVOLÁNÍ
KE KNĚŽSTVÍ: "PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU DO 31. BŘEZNA 2005 NA
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ, PETROV 8, 601 43 BRNO".
± A NA NÁS OSTATNÍCH JE, ABYCHOM PROSILI PÁNA O NOVÁ POVOLÁNÍ ±

S
Sm
myyssll ttrraaggiicckkéé uuddáálloossttii
"Proč Bůh dopustil to zemětřesení? Jak se to shoduje s názorem, že Bůh
lidstvo miluje?", zeptala se mne jedna zbožná duše. Odpověď na otázku PROČ
zná jedině Bůh, my uvažujme, co nám katastrofou, postihující miliony lidí, chce Bůh
říci. Možná chtěl Bůh probudit naše svědomí, víru a vědomí pokory. Biblická
potopa byla možnou realitou, stejně jako zkáza Atlantidy. Pochybovači váhavě
připouštějí, že jsou síly nezávislé na pýše a úspěších lidstva, někteří se rozpomněli
na Boha... aby umlčeli hlas svědomí, sáhnou možná do kapes a přispějí finančně.
Kromě jiných organizací i Česká katolická charita zřídila pro účel pomoci
postiženým při České spořitelně bankovní konto č. 369-369 369 369/0800
v.s. 1711, na které je možno posílat finanční pomoc. Také část výtěžku z Tříkrálové
sbírky 2005 byla na konkrétní pomoc vyčleněna.
My křesťané máme povinnost pomoci modlitbou. Nejen tisícům duší
v očistci, které byly nečekaně a nepřipraveny povolány na věčnost. Naši modlitbu
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potřebují i ti, kteří v bolesti ze ztráty svých nejbližších podléhají zoufalství. Prosme
o vytrvalou odvahu dobrovolníků, kteří na troskách zničených obydlí pomáhají
postiženým budovat nový život. Modlitbou pomáhají i ti, kteří nemají nazbyt.
Možná, že v probuzení duchovnosti a bratrství všech se všemi, je smysl této
události.
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Půůllnnooččnníí bbiillaannccoovváánníí
Jak se stalo již tradicí, na závěr poslední mše svaté v roce, která se konala
v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Zábrdovicích ve 23.00 hodin o svátku svatého
Silvestra, informoval duchovní správce farnosti otec Jiří Rous přítomné
o duchovních službách v roce 2004. Svatý křest přijalo 81 novokřtěnců - o 9 více
než v roce 2003. Svátost manželství uzavřelo 11 párů - o 6 více než loni. Svátost
křesťanské dospělosti - biřmování - přijalo 16 dospělých, kteří se i nadále stýkají
a zajišťují každý pátek adorace před Eucharistií. Svátost nemocných byla udělena
80ti nemocným, z kostela bylo vypraveno 9 pohřbů - o jeden více než loni. V roce
2004 bylo podáno kolem 16 tisíc svatých přijímání. Dubnové sčítání návštěvníků
našeho kostela ukázalo, že v průměru mše svaté s nedělní platností navštěvuje
452 lidí.

ŽŽiivvoott vvee ffaarrnnoossttii vv rrooccee 22000044
Do hodin náboženství ve čtyřech školách chodilo 40 školáků. Ve farnosti
pracovalo 30 mladých lidí ve dvou společenstvích. Pravidelně v pondělí se
scházely členky duchovní komunity Legio Mariae, nepravidelně se scházelo vedení
Farní charity. Nejvýznamnější hospodářskou akcí bylo zajištění statiky
a rekonstrukce střešního pláště. Věžička, tzv. "sanktusník", byla opláštěna
měděným plechem. Na financování těchto činností se výrazně podílel stát
(6 miliony Kč), jihomoravský kraj a brněnský magistrát. Celkové výdaje farnosti
činily více než 8 miliónů korun. Příjmy byly 7 800 000 Kč. Za starostlivost
o duchovní růst i dobrý hospodářský chod farnosti poděkoval panu faráři otci
Rousovi při novoročním přípitku zástupce farní charity.

C
Chhccii ppaattřřiitt m
meezzii JJeehhoo uuččeeddnnííkkyy
Těmito slovy odpověděli tři noví kandidáti na přijetí svátostí na otázku otce
Jiřího: "Proč chcete poznat Krista?" Stalo se tak přede mší svatou ve středu
19.ledna 2005, kdy při obřadu přijetí do katechumenátu požádali pan Jaromír
Graffe, paní Hana Říhová a slečna Kateřina Zoubková o přijetí mezi ty, kdo se
připravují na život s Bohem v Kristově Církvi. V homilii při bohoslužbě slova pak
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otec Jiří řekl na adresu všech křesťanů: "Nikoliv pastýři, nýbrž ovce rodí ovce"
a požádal přítomné, aby tyto katechumeny podporovali nejen modlitbami, ale
i přijetím do farního společenství, což slíbili při vstupním obřadu.

B
Brraattrrsskkáá lláásskkaa,, kktteerroouu jjee vviidděětt
Jak je všeobecně známo, koná se každé pondělí v našem zábrdovickém
kostele večerní bohoslužba pro mentálně a tělesně retardované, organizované
v komunitě Víra a Světlo. V pondělí 20. prosince 2004 se v Čenstochovské kapli
na mši svaté, sloužené národním kaplanem komunity otcem Janem Hanákem,
sešli handicapovaní se svými pečovateli ze tří středisek. Z husovické farnosti to
byly "Vlaštovky svatého Františka", od svatého Jakuba pak "Sluníčka" a ze
sousední židenické farnosti "Žabky v kaluži". Jedni se ujali čtení, druzí zpěvu a třetí
pantomimického vystoupení, inspirovaného evangeliem o uzdravení slepého.
A nejen jeho. Bylo dojemné, jak jeden z bratrů v roli Krista Pána obcházel přítomné,
představující různě nemocné a hladil je. Radost takto "uzdravených" byla nelíčená
a přeskočila i do srdcí přítomných farníků. Z kontaktů mezi postiženými a jejich
mladými pečovateli vyzařovala skutečná láska, která přihlížejícím vnutila do očí
slzy vděčnosti Pánu za dar nesmírné obětavosti jedněch k druhým. A když na konci
bohoslužby obcházely "Vlaštovky" přítomné farníky, aby je k nastávajícím
Vánocům obdarovali drobnými dárečky, radost a dojetí neznaly mezí. A nad tím
vším zářil stálý úsměv otce Jana. Tato bohoslužba byla pro všechny zážitkem lásky,
kterou svět nemůže dát.
VáM

K
Koolleeddyy zz kkooššííkkuu oodd K
Kooššííkkůů
Stalo se již tradicí, že o vánočních svátcích jsou zváni farníci na hudebně
folklorní pásmo, připravené rodinou brněnských niněristů LUČEC - VNUČEC. Bylo
tomu tak i v neděli 2. ledna 2005, kdy nás tato skupina přivítala v zábrdovickém
farním sále s programem KOLEDY Z KOŠÍKU. Tentokrát přítomní vyslechli staré
moravské koledy z Brněnska, Horácka a Podhorácka a také jednu polskou. Jak
nás svým zasvěceným slovem poučila babička Košíková, koledování v českých
zemích je doloženo již v době předhusitské, kdy koledovali žáci, učitelé a dokonce
i pan rektor. Koledovat chodili i městští pacholci a biřici. Malí koledníci byli však
často ke koledování nuceni a museli oběhnout všechny domy i dvakrát, ba třikrát,
aby dost vykoledovali nejen pro sebe, ale i pro své učitele. Na niněry, které sám
podle starých vzorů osobně staví, nehrál jen pan principál Košík, ale statečně se
přidávala i jeho vnoučata Janek s Jakubem. Nejmladší Anička nejen koledy
zpívala, ale i recitovala, zvonila zvonečkem a důrazně tloukla do bubínku. Je
zřejmé, že nejmladší generace brněnských niněristů nejen bere své role při
vystupování vážně, ale má k hudbě i silný vnitřní vztah a lásku. Závěrem děkujeme
souboru LUČEC - VNUČEC za mile prožité vánoční odpoledne.
Dr.F.S.
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Koonncceerrttnníí pprroovveeddeenníí nneessm
mrrtteellnnééhhoo ddííllaa
Slavnostní atmosféru vánočního koncertu uvedl zasvěcenou úvahou
o smyslu duchovní hudby klerik Jiří Bůžek. Zábrdovický chrámový sbor, orchestr
a sólisté nastudovali pod vedením ředitele kůru p. Zdeňka Hatiny nejoblíbenější
dílo barokního skladatele z Rožmitálu Jana Jakuba Ryby: Českou mši vánoční Hej mistře! Spolu s pastorelou Slavíček a dalšími čtyřmi vánočními skladbami je
ve středu 29. prosince 2004 provedli v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V sólových partech slyšelo početné posluchačstvo sopranistku Marii Švédovou,
altistku Šárku Brychtovou, tenoristu Jaroslava Novotného a basistu Tomáše
Krejčího. U varhanního stolu seděl Stanislav Kostka Vrbka.

JJeezzuullááttkkoo zzaabbaalleennéé ddoo bbaarreevvnnéé ppřřiikkrrýývvkkyy
Už od začátku loňského adventu leželo Jezulátko v jesličkách u oltáře.
Nejprve jen tak, bez jakékoliv přikrývky. Proto se děti rozhodly, že ho svými
drobnými dobrými skutky a sebezápory přikryjí. Každý týden za každý takový
skutek dostaly barevný textilní čtvereček, ty byly sešity a tak pomalu vznikala
přikrývka, do které bylo Jezulátko posléze zabaleno. Na závěr vánočního období
se z jesliček ocitlo před betlémem v náručí své maminky, kterou pro tu chvíli
zastoupila Monika. Stalo se to o tradiční besídce dětí a mládeže u jesliček o neděli
Křtu Páně 9.ledna 2005 v pastýřské divadelní scénce, sestavené z koled
a povídání, kterou připravila zábrdovická mládež. Ale o besídce pěkně popořádku.
Po uvítání velmi početného shromáždění přítomných panem farářem Rousem,
předstoupila na podium před betlém Anička Krejčí, která zazpívala "Anděl z nebe
přichází". A kupodivu: z kůru se snášel živý andělíček Matýsek! Během potlesku
přítomných nastoupila farní mateřská školka, klub Asaben, aby pod vedením
Blanky Prokopové a Pavly Oujezdské zazpívala dětskými hlásky pozvání: "Pojďme
spolu do Betléma." A přidala několik dalších koled a taneček. Následovali je
zpívající školáci a předškoláci, kteří si říkají ZPĚVÁČEK. Jejich vystoupení bylo
také složeno z koled, tentokrát nastudovány v několik hlasech. Zuzanka
zarecitovala, Martinka Šedá zahrála Ježíškovi na flétnu, Monika ji doprovodila na
elektrické klávesy. Mezitím mládež připravila své pásmo o němž už byla řeč.
Hodinové vystoupení bylo zakončeno vánočním hymnem "Narodil se Kristus Pán..",
ke kterému se připojili i ostatní přítomní. Závěrem dostali všichni účinkující, kterých
bylo kolem padesáti, sladký dáreček, který obětavě napekly některé farnice. Za
pěkné ukončení vánočního období - letos se zdálo všem příliš krátké - je třeba
poděkovat nejen těm, kteří besídku u jesliček připravili, ale i všem, kteří se na jejím
úspěchu jakkoliv podíleli. Ježíšek i přítomní farníci, kterých bylo dvakrát víc než loni,
měli jistě radost. Aktivita mladých pokračuje. O druhé neděli v mezidobí odpoledne
se sešli ve farním sále, asi k prodebatování farního karnevalu 23.ledna.
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ZZaahhrraaddaa vvee ffaarrnníím
m ssáállee
V pondělí 17. ledna 2005 ve 20.30 hodin se uskutečnil v zábrdovickém
farním sále koncert duchovní hudby skupiny ZAHRADA, pod vedením Petra
Zavičáka. Vyslechli jsme impresionisticky zhudebněné žalmy v provedení
11 mladých hudebníků a zpěváků amatérů, vesměs studentů vysokých škol. Kytary,
housle, flétny a varhany doprovázely jasné mladé hlasy a přenášely posluchače do
různých žánrů. Každý si našel prvky, které ho oslovily - od jazzu až po vážnou
církevní hudbu. Na závěr koncertu zazněla skladba "Zdrávas, Královno" a capella
v impresionistickém duchu. V sále plném mladých lidí i starší ročníky zapomněly na
starosti a běh času. Děkujeme.
StG

U
Ussttaavveennaa ffaarrnníí rraaddaa
Od 3. neděle v mezidobí má i zábrdovická farnost Nanebevzetí Panny Marie
PASTORAČNÍ FARNÍ RADU (PFR). Jejím cílem je "Zkoumat vše, co se vztahuje
k činnosti ve farnosti, toto projednávat a předkládat o tom praktické závěry.
Členové PFR přispívají konkrétními podněty a vlastními zkušenostmi k vytváření
pastoračních plánů farnosti." PFR má celkem 14 členů. Kromě těch, kteří jsou
členy z titulu funkce: o. faráře J. Rouse, o.kaplana J.Hanáka, ředitele kůru Z.Hatiny,
zástupce farní charity a redaktora Života zábrdovické farnosti V. Müllera, dvou
pastoračních asistentů J.Pompy a P. Lichtenberkové, jsou členy PFR volení
zástupci všech farních společenství: P.Oujezdská, J.Sluka, D. Kuchařová, D.Grůza,
D. Sladká, M.Žáková a M.+ B.Grůzovy. První schůzka se uskutečnila v sobotu 29.
ledna 2005.

K
Koonnaallyy ssee ii ssbbíírrkkyy
Na postižené přírodní katastrofou 26. Xll. 2004 v jihovýchodní Asii bylo
v našem kostele vybráno celkem 37 tisíc korun. Koledníci naší farnosti při
Tříkrálové sbírce získali do kasiček 46.162,- o 13.752,- Kč více než loni.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.*

O
Oddppoolleeddnnee ppllnnéé m
maasseekk
S přípravami se začalo vlastně již 14 dní před karnevalem, kdy se vzadu
v kostele na dveřích objevil velký plakát zvoucí na tuto akci. A v sobotu před ní
večer kmitalo farním sálem několik nadšenců, aby jej uklidili a náležitě vyzdobili.
V neděli 23. ledna odpoledne zaplnilo zábrdovický farní sál kolem padesáti masek,
od téměř ještě batolat v rolích princezniček, myšek, psíků nebo trpajzlíků (byl tu
i Zoro mstitel a taky Pipi, dlouhá punčocha), až po dospěláky v maskách Sněhurky
nebo Černé královny se stříbrným krajzlíkem. Hlavními hybateli karnevalového
dění však byli Vochomůrka a Křemílek. Ten se ujal u mikrofonu moderování,
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zatímco bachratá Vochomůrka se věnovala drobotině
v organizování různých taškařic, tanečků, hadů, vlaků
a soutěží. Pan farář Jiří zdokumentovával akce
fotografováním a filmováním na video. V tom s ním
soutěžili přítomní tatínkové - a my doufáme, že jednou
ty jejich videoklipy uvidíme. Některé farnice se
karnevalu účastnily tím, že napekly různé sladkosti,
které byly součástí tomboly. Jak už život dělá
překvapení: dortovou lokomotivu vyhrála stejná
účastnice jako loni! Radostná nálada byla nejlepší
odměnou pro všechny obětavé organizátory
zábrdovického farního karnevalu. Za pár dní nato
může nastat vážná doba postní... Poděkování patří
všem, kdo i takto utužují farní společenství.
VáM
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I KDYŽ NÁŠ PAN KAPLAN OTEC JAN HANÁK NEMÁ 20. BŘEZNA
KULATÉ NAROZENINY /VIZ VÝZNAMNÉ DNY/, PŘEJÍ MU ZÁBRDOVIČTÍ
FARNÍCI HOJNOST ZDRAVÍ DUCHA I TĚLA, ÚSPĚCH VE STUDIU, MNOHO
RADOSTI ZE ZÁSLUŽNÉ PRÁCE V KOMUNITĚ VÍRA A SVĚTLO.
A SAMOZŘEJMĚ POŽEHNÁNÍ BOŽÍ PRO VŠECHNY JEHO ČINNOSTI.

P
PO
OS
STTN
NÍÍ P
PO
OU
UŤŤ K
KB
BO
OLLE
ES
STTN
NÉ
ÉP
PA
AN
NN
NĚ
ĚM
MA
AR
RIIII
Již tradičně v postní době před květnou nedělí, letos 18. března, se
v brněnské diecézi koná pouť do městečka Sloupu v Jihomoravském krasu. Tam
stojí od roku 1754 chrám, zasvěcený Bolestné Panně Marii. Nechala jej postavit
vdova po hraběti Karlu Ludvíku Roggendorfovi Karolína, dcera Mikuláše Pálffyho,
od roku 1741 majitelka Rájecko - Sloupského panství. V té době měla vesnička
Sloup pouze 14 usedlostí a žádný kostel. Možná právě proto byla plastika piety
zvaná Bolestná Panna Maria – kterou získal hrabě Roggendorf od představeného
brněnských minoritů – umístěna v rodině sloupského mlynáře, kde byla
v improvizované domácí kapličce vroucně uctívána. Zvláště poté, co došlo
k zázračnému uzdravení mlynářovy dcery, což rodina a obyvatelé přisuzovali
přímluvám Panny Marie u Boha. Proto ji vesničané přicházeli prosit o přímluvu ve
svých záležitostech stále ve větším počtu. Roku 1730 bylo sousoší piety
přemístěno do malé kapličky svatého Kříže, kde byla Bolestná Panna Maria
uctívána dalších 24 roků. Zpráva o zázračné události se časem rozšířila tak, že se
do Sloupu k uctívání Bolestné P. Marie začali scházet poutníci ze širokého okolí.
Jejich množství časem sílilo tak, že kaple sv. Kříže nestačila. Tato skutečnost byla
jednou z pohnutek hraběnky Karolíny k postavení důstojného chrámu. Byl
zbudován podle návrhu architekta M.N.Cannaveliho během tří let od r. 1751 do
r. 1754. Stavba s mohutným portálem, jemuž vévodí dvě hranaté věže
s vrcholovými cibulemi, zakončenými tzv. lucernami, ční v údolí do výše čtyřiceti
7

metrů. Na hlavním oltáři bylo umístěno gotické sousoší piety, podle některých
historiků francouzského původu. Donátorka chrámu, hraběnka Karolína
z Roggendorfu, byla po své smrti roku 1759 pochována do krypty, vybudované pod
chrámem. Tak se stal Sloup po nedalekých Křtinách - o nichž budeme psát příště dalším poutním místem Moravského krasu. Kromě již zmíněného postního pátku
se hlavní poutní slavnost koná také 15. září o svátku Bolestné Panny Marie.
/dle různých pramenů VáM/
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9. února:
11. února:
14. února:
7.března:
8.března:
15.března:
15.března:
18.března:
19.března:
20.března:
21.-25.3.:

Popeleční středa - začátek postní doby - den přísného postu
Výročí zjevení P.Marie v Lurdech - Světový den nemocných
15. výročí od rozhodnutí Svatého otce Jana Pavla II jmenovat biskupy
otce Mons. Miloslava Vlka a Mons. Vojtěcha Cikrle
155. výročí narození prvního presidenta ČSR T.G.Masaryka
uplynulo 455 let od úmrtí sv. Jana z Boha, zakladatele řádu
Milosrdných bratří
Před 66ti roky přepadlo nacistické Německo Československo. Byl
zřízen Protektorát Čechy a Morava
Uplynulo 185 roků od smrti sv.Klementa Marie Hofbauera,CSsR
patrona Vídně a Varšavy. Narodil se v Tasovicích u Znojma
1. výročí od zábrdovické farní pouti do Svaté země
Slavnost sv. Josefa, pěstouna Páně a snoubence P.Marie
Květná neděle - 31. narozeniny našeho kaplana o.Jana Hanáka
Vyjde 4. číslo Xlll. ročníku Života zábrdovické farnosti
Svatý předvelikonoční týden

TTE
CÍÍ V
ER
RM
MÍÍN
VR
NY
RO
YS
OC
CE
SB
E 22000055
BĚ
ĚR
RŮ
ŮŠ
ŠA
ATTS
STTV
VA
AA
AD
DA
ALLŠ
ŠÍÍC
CH
HV
VĚ
ĚC
Stejně jako v minulých letech probíhají pod patronací FCH Staré Brno na
6.nástupišti hlavního nádraží Brno sběry šatstva a dalších nepotřebných věcí,
určených pro třídírnu Diakonie v Brounově a následně pro potřebné lidi. V 1.pololetí
jsou sběry každý měsíc v pátek od 12.00 - 17.00 a v sobotu od 09.00 - 12.00 hodin
a to v těchto termínech:
28. a 29. ledna
29. a 30. dubna

25.a 26. února
27.a 28. května

18.a 19. března
24. a 25. června

Obětavé pracovnice FCH Staré Brno pí.Halámková a pí.Keprtová prosí
o pomoc při odběru a nakládání do vagonů každého, kdo má z brněnských farností
čas, aby s touto prací přišel alespoň na chvíli pomoci. Dík.
ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor Műller
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