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vydechla zem
Slunečním paprskem
všechno pookřívá

Ročník XIII.

Y

Ve skále zůstal
jen prázdný hrob
s mystickým odkazem
do nových dob

Z parků a zahrad
ptačí zpěv zní
Po temných nocích
vchází zas den
Po Velkém pátku
radostné Vzkříšení

že každý smutek
a žal
i kříž
vede nás ke Kristu
vždy kousek blíž..

Antonín Reček
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20. března - KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 Svěcení ratolestí a mše svatá s pašijemi svatého Matouše
9.45 V Čenstochovské kapli svěcení ratolestí a průvod k oltáři
Mše svatá s pašijemi a duchovní hudbou: Postní moteta skladatelů:
St. Macha, M.Příhody, K.Stechera, Zd. Hatiny
17.30 Pobožnost křížové cesty, po ní v 18.00 hod. mše svatá
23. března - Středa Svatého týdne
17.30 Pobožnost křížové cesty, po ní v 18.00 hod. mše svatá
24. března - ZELENÝ ČTVRTEK - Den ustanovení svátosti Eucharistie
18.00 Mše svatá s lidovým zpěvem, po ní přenesení Eucharistie do
Čenstochovské kaple - Getsemanské zahrady, odhalování oltářů a
soukromá adorace před Nejsvětější svátostí
23.00 Společná noční adorace v kapli do 24.00 hodin
25. března - VELKÝ PÁTEK - Den umučení Páně - den přísného postu
8.00 Otevření kostela, soukromá adorace během dne v Getsemanské zahradě
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15.00 Společná pobožnost Křížové cesty
18.00 Velkopáteční obřady zakončené společným svatým přijímáním
26. března - BÍLÁ SOBOTA - VELIKONOČNÍ VIGILIE HODU BOŽÍHO
8.00 Otevření kostela, soukromá adorace během dne v Getsemanské zahradě
20.00 SLAVNOST VELKÉ NOCI. Liturgie světla, bohoslužba slova, křestní
liturgie, mše svatá s duch. hudbou: Vojtěch Říhovský: Česká mše op.
74., Robert Führer: Píseň vzkříšení Páně op.100, W.A.Mozart: Alleluja,
Ave verum corpus, Josef J.Pihert: Regina coeli, Karel Nanke: Aleluja, živ
buď...
27. března - NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Ranní mše svatá s lidovým zpěvem a se svěcením pokrmů
9.45 Slavná velikonoční mše svatá, svěcení pokrmů a duchovní hudba:
V.Stehlík: Slavnostní fanfára, Max Filke:Missa in G dur, C.R.Kristinus:
Haec dies op. 67.,J.Gruber: Terra tremuit, L.Koželuh: Ó, salutaris Hostia,
J.J. Pihert: Regina coeli
18.00 Večerní mše svatá s lidovým zpěvem
28. března - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍHO OKTÁVU
Mše svaté s nedělním pořadem bohoslužeb v 8.00; 9.45; 18.00
3. dubna

- BÍLÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Mše svaté s nedělním pořadem bohoslužeb v 8.00; 9.45; 18.00
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ž jste někdy slyšeli, že by křesťanský týden měl osm dní? Věřím, že ano, protože
toto rozhodně není ani nová ani originální myšlenka – přesto pravdivá a alespoň
pro mě stále velmi oslovující. Ježíš jasně říká (aby někdo nebyl na pochybách):
nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Ani sobotu nepřišel zrušit, jen ji odkazuje do role, jež
jí náleží – tedy služebnice, nikoliv paní. V sobotu každý zbožný žid očekává příchod
Mesiáše, neboť jde o ten nejvhodnější den. Sobota, vpravdě sedmý den, je dnem
očekávání, jak jsme se sami (pokolikáté už) mohli přesvědčit o Bílé sobotě. Křesťan už
ovšem Mesiáše zná, proto i to očekávání má poněkud jiný charakter. Křesťan ví, že Mesiáš
přichází o svaté noci dne po sobotě – jako ten, který naplnil svůj úkol, který tak dokončuje
zjevení věčného Slova, jež je na zemi proto, aby se o tuto věčnost, o všechno co má,
podělilo s člověkem.
Nedělní den osmý je naplněním, dnem absolutní plnosti. To proto, že největší
sebezjevení a sebevyznání Boha člověku se právě tehdy stalo. Víc už není možné. Nikdo
nemůže ze sebe vydat víc, než v něm je – ani Bůh. Kdo by se snad pohoršoval nad tím, že
to zas tak kdovíco nebylo, aby Bůh nedokázal víc – tak ten vůbec nic nepochopil, anebo
jsem nic nepochopil já (což je pochopitelně možné ☺).
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Neděle je vrcholem, ovšem jistě ne koncem. Neznamená to: představení skončilo,
jděte domů. Ježíš nás vyvádí z omylu. Pokud věřím, že to velké velikonoční představení
bylo pravdivé, musím brát vážně i jeho slova. „Já jsem cesta, pravda a život.“ nebo „Jděte
do celého světa a hlásejte radostnou zvěst.“ anebo „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám
vás.“ Neděle je vrcholem a zároveň novým začátkem. Neděle je dnem osmým, ale i prvním.
Křesťanská velikonoční liturgie slaví zmrtvýchvstání Páně celý oktáv, osm dní, jako
by to byl den jeden – jeden velký svátek od neděle Zmrtvýchvstání až do neděle následující.
Křesťané slaví tento vskutku svatý týden jako naplnění, vrchol a spolu s tím nový začátek –
v úplně změněné realitě, která sice vychází ze staré smlouvy, ovšem ta sama o sobě by bez
Mesiáše postrádala smysl.
Spolu s celým vesmírem se Ježíšovým zmrtvýchvstáním mění i ti nejbližší kolem
něho. Z učedníků se stávají apoštolové. Z těch sedících u nohou a učících se ti, kteří (jak
vyplývá z řeckého základu slova) jsou posláni, aby sami učili. Pokoj vám! Ježíš nechce,
abychom se báli. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Naše starozákonní učednictví
je u konce. Přijměte Ducha svatého! Zůstává s námi, ne už ovšem jako rodič u svého dítěte,
nýbrž jako přítel se svým nejlepším přítelem. Jako rovný s rovným, neboť takovými nás Bůh
skutečně dělá. Slova stvoření o naší podobnosti Bohu jsou završena v Bohu-Člověku.
Otec Jan
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lenové zábrdovické farní rady se v minulém období sešli 2x a to 29. ledna
a 26. února 2005. Pod vedením duchovního správce o. Jiřího Rouse projednávali
několik témat a vyslechli zprávu o tom, co je plánováno udělat ve farnosti v roce
2005. Byl prodiskutováván návrh uspořádat cyklus přednášek, které by směřovaly
k prohloubení náboženského vzdělávání, opírajícího se o nový katechismus katolické
církve. Společenství mládeže se chystá na Světové setkání mladých se Svatým otcem
Janem Pavlem ll. do Kolína nad Rýnem. Hledají však sponzora, který by pomohl finančně
slabším tuto cestu uskutečnit. Náklady na jednoho účastníka jsou totiž kolem 6000 Kč.
Mluvilo se i o cíli letošní farní pouti. Na doporučení otce biskupa bude směřována
pravděpodobně do Slavonic v příhraniční oblasti na řece Dyji. Termín bude upřesněn
později.
Pokud jde o další renovaci kostela, počítá farní správa s rozsáhlými pracemi. Kromě
dalšího s rekonstrukcí elektroinstalace, zřízením dvou okruhů ozvučení (vlastní lodi kostela
a samostatně kaple), opravou některých částí podlahy a zateplením prostoru, instalací
topidel do lavic. V Čenstochovské kapli budou přidána dvojitá skla ke stávajícím oknům, aby
se podstatně snížil hluk z ulice. Náklady na tyto práce přesahující 6,5 milionů Kč, budou
kryty ze státního a městského rozpočtu i příspěvku JMK. Tyto práce ovlivní chod celé
farnosti, včetně přesunu bohoslužeb do farní budovy. Podrobnosti o zahájení prací a
nutných změnách budou zveřejněny, jakmile budou potřebné peníze na účtu farnosti a bude
možné zpracovat harmonogram činností.
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4. dubna - slavnost Zvěstování Páně
12.dubna

- roku 1921 se narodil básník Antonín Reček. /Viz medailon na str. 8/

14.dubna

- zábrdovická farnost si připomene 37. výročí narození svého duchovního
správce otce Jiřího Rouse

22.dubna

- 83. výročí narozenin emeritního faráře otce Jiřího Bílka

23.dubna

- svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, patrona brněnského biskupa
otce Monsignora Vojtěcha Cikrle (sobota)

24.dubna

- svátek svatého Jiří, patrona otců J.Rouse a J.Bílka (neděle)
- 15. narozeniny adoptivní dcery naší farní charity z Indie Leeny Rebello.

28.dubna
1.května

- den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
- svátek svatého Josefa, dělníka - Svátek práce (neděle)
- 111. výročí narození blahoslavené mučednice Heleny Marie Restituty
Kafkové. Pokřtěna byla 13.5. v zábrdovickém chrámu

8.května

- svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí - Den matek,
- státní svátek: Den osvobození
- zábrdovická farnost připravuje farní výlet

13.května

- před 88 roky došlo v portugalské Fatimě ke zjevení Panny Marie
- roku 1981 byl v Římě proveden atentát na papeže Jana Pavla ll.

14.května

- vyjde 5. číslo Xlll. ročníku Života zábrdovické farnosti

15.května

- SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-BOŽÍHO HODU SVATODUŠNÍHO

Zábrdovičtí biřmovanci přijmou od otce biskupa V.Cikrleho v katedrále na Petrově
svátost křesťanské dospělosti - svátost biřmování
- Hlavní pouť křtinské farnosti Jména Panny Marie

Q

Pokračování církevního mezidobí

T

18.května

- svatý otec Jan Pavel ll.,vlastním jménem Karol Wojtyla, si připomene své
85.narozeniny

20.května

- svátek svatého Klementa Maria Dvořáka - Hofbauera, patrona Vídně a
Varšavy

21.května

- slavnost posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

22.května

- slavnost Nejsvětější Trojice

22.května

- 1. výročí pouti národů k Panně Marii v rakouském Mariazell

25.května

- se v italské Pietralcine narodil roku 1887 světec, kapucín otec PIO
FORGIONE - zvaný PATER PIO

26.května

- slavnost Těla a Krve Páně (čtvrtek)

27.května

- si zábrdovická farnost připomene 335. výročí benedikce (posvěcení) chrámu
Nanebevzetí Panny Marie opatem Oleniusem " Můj dům je domem modlitby"
4
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„Co bychom měli udělat, aby Bůh byl v našem světě milován?“.
Takovou otázku si kladlo roku 1921 několik lidí v irském Dublinu dne
7. září v předvečer svátku Narození Panny Marie. Modlili se před
sochou P.Marie spolu růženec a vzývali Ducha svatého. Netušili, že se
stanou zakladateli díla, jež bude mít velký, ba nedocenitelný význam
pro šíření křesťanství a znovuoživení víry. Netušili, že z jejich díla
povstane „Mariina Legie“.
*****
V naší farnosti působí toto společenství již 15 roků. Prvním duchovním vůdcem byl
pater Jiří Bílek, který se zúčastňoval pravidelných setkání ML každý týden a v ohláškách při
mši svaté často oznamoval konání těchto schůzek.
Paní Drahomíra Sladká, dnešní presidentka Legie v Zábrdovicích vzpomíná na své
začátky v tomto sdružení:
„Když jsem odešla do důchodu, měla jsem obavy, co budu dělat s volným časem.
Nejprve jsem vyhledávala různá zaměstnání a pracovala jako vrátná, umývačka nádobí,
uklízečka na poště - ale stále mi „něco“ chybělo. Jednou při zpovědi se mne otec Bílek
zeptal, zda nechci být členkou Mariiny Legie. Tehdy jsem řekla: „Nemám čas. Mám vnuky.“
On odpověděl: „Tak dobře...“. Zasel však do mé duše semínko, které začalo růst a
zanedlouho jsem se rozhodla navštívit schůzku Legie. Zalíbilo se mi posezení při svíčkách,
při modlitbě a tehdy jsem si uvědomila, že tato „hodinka“ bude pro mne znamenat něco
významného, něco, za co mnozí lidé v Americe - a nyní také u nás - platí peníze u svých
psychologů... Pochopila jsem, že chvíle prožitá mezi lidmi stejného smýšlení - lidí, kteří se
snaží dělat dobré skutky nic nenahradí..."
R: Kolik členů má zábrdovická Legie?
DS: Aktivních 12. Starší sestry přecházejí mezi tzv. „pomocné“ - modlící se.
R: A vaše hlavní činnost?
DS: Máme na starost Domov důchodců na Kociánce. Chodíme tam na bohoslužby a
po nich obcházíme pokoje s nechodícími pacientkami a zprostředkováváme jim setkání
s knězem. Nepravidelně navštěvujeme i jiné Domovy, mj. ve Starém a Novém Lískovci.
Před svátky roznášíme pozvánky na vánoční i velikonoční bohoslužby. Účastníme se
i všech akcí našeho comitia a setkání s ostatními ML. V rámci apoštolátu ML jsem se
zúčastnily několikadenní evangelizace v Olomouci a Ostravě. Starší sestry se věnují
výzdobě našeho kostela, úklidu, návštěvám nemocných v okolí. Každý dělá na co má síly a
zdraví.
R: Budete mít na tuto náročnou (a neplacenou) činnost dostatek lidí?
DS:Jen těžko získáváme nové členky. Ale vždy, kdy jsme to potřebovaly, poslala nám
Panna Maria posily. Z toho usuzuji, že má ML budoucnost.
R: V čem má naše zábrdovická Legie největší úspěch?
DS: Některé sestry pletou pro malomocné obinadla. Loni jsme jich do Indie a
Tanzánie odeslaly přes sto.
5

R: Co byste řekla na závěr?
DS: Chci poděkovat panu faráři Rousovi za duchovní i za podporu činnosti ML.
Vychází nám vstříc, kdykoliv potřebujeme. Rády bychom získaly nové sestry, mladší
důchodkyně nebo vdovy. Ženy dobrého srdce, které touží dělat ve svém životě dobré
skutky. Všichni bychom měli jednat podle Božího zákona dokud můžeme, aby se nestalo,
že jednou budeme sice chtít, ale nebudeme moci...
R: Dík za rozhovor s přáním hojnosti Božího požehnání pro vaši práci a mocnou
přímluvu Nanebevzaté Panny Marie.
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iž od Xlll. století se datuje duchovní i hospodářské spojení Zábrdovic a Křtin. Údolí
Křtinského potoka na Blanensku bylo totiž jednou z držav zábrdovického konventu
premonstrátského řádu. který přišel do Čech již za panování českého krále
Vladislava ll. Zábrdovický konvent byl založen roku 1209. První zmínka o Křtinách
pochází již z listiny papeže Řehoře lX. z roku 1237. Proslulost tohoto poutního místa je
založena na úctě k Panně Marii. Socha Madony s Jezulátkem, je také pravděpodobně
původem z Francie. Podle místní legendy byla nalezena v nedaleké obci Bukovinka v dutině
rozkvetlého kaštanu. Byla spojována s mnoha zázračnými uzdraveními. Za pana Lva
z Klobouk ji přenesli do farního kostela ve Křtinách. Podle jiné verze ji farnost dostala od
pana Jindřicha z Lipé. Největší rozkvět poutí ke křtinské Madoně byl v XVll. a XVlll. století.
Tato skutečnost dala podnět k postavení důstojného a prostorného chrámu.
Architektonickým návrhem byl za zábrdovického opata Huga Bartlicia pověřen proslulý Jan
(Johann) Blažej Santini - Aichl. Ten řešil úkol v goticko-barokním slohu opravdu velkoryse.
Finanční náklady na stavbu, započatou roku 1728 nesli premonstráti, ale i donátorka
šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Ditrichsteinu. Bohužel válečné události za panování
císařovny Marie Terezie i nedostatek financí způsobily značné zpomalení stavby. Teprve po
smrti opata Bartlicia v roce 1738, kdy byl do čela zábrdovického konventu zvolen teprve 36
letý rodák z Dřevohostic u Přerova pater Kryštof Jiří Matuška se stavba chrámu výrazně
zrychlila.
Energický opat Matuška dosáhl toho, že již roku 1750 mohl být chrám benedikován.
K jeho dokončení a vysvěcení však došlo za dalších 21 let, kdy byl světitelem chrámu,
zasvěceného Jménu Panny Marie, biskup Matyáš F.Chorinský. Stalo se tak 21. května
1771.
Původním úmyslem architekta Santiniho bylo kromě hlavní lodi vybudovat po jeho
stranách ambity. Finanční důvody však způsobily, že byl postaven pouze na levé straně
s kaplí svaté Anny. Na druhé, nerealizované straně chrámu, měla být kaple sv. Josefa.
Milostnou sochu P.Marie umístil Santini na samostatně stojící hlavní oltář. K vnitřní
výzdobě chrámu pozval opat Matuška řadu brněnských umělců, mimo jiné malíře Jana
J.Etgense, J. Sterna, sochaře Antonína a Ondřeje Schweigerovi.
Přes 25 let je duchovním správcem křtinské mariánské svatyně p. děkan Tomáš
Prnka, který se v posledních letech velmi zasloužil o její renovaci. Spojení Křtin se
Zábrdovicemi dokazuje i sousoší před chrámem v Brně.
/Podle různých pramenů VáM/
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iž po několikáté uveřejnil Život zábrdovické farnosti verše básníka Antonína Rečka.
Třiaosmdesátiletý autor, vzděláním pedagog, se narodil 12. dubna 1921 na Valašsku,
ve Frenštátě pod Radhoštěm. A rodný kraj se vzpomínkami na mládí a také hluboká,
prožitá a protrpěná víra v Boha, se stali inspirací jeho tvorby. K tomuto zdroji se stále obrací
jako ke studánce ukryté kdesi pod mezí prožitků, aby z ní načerpal křišťálovou vodu svých
veršů. Ty pak nabízí k občerstvení spřízněným duším. Nečiní si nárok patřit mezi slavné,
píšící velké opusy. Slova jeho drobných dílek jsou střídmá a plachá, křehká jako vjemy,
o nichž básník vypovídá. A právě tím jsou Rečkovy verše nejpůsobivější. Zapadají do srdcí
těch, kteří vyznávají stejné životní hodnoty. Své básně uložil do pěti sbírek: Sedmikrásky,
Po novém ránu, Čekanky, Vánoce s poezií a Filigrán. Vydal je v nakladatelství SURSUM
vlastně až v posledních letech. Jako odsouzený v minulém režimu, i když amnestovaný,
vlastně ani dřív nemohl. Kdyby zůstaly jen v šuplíku, na mozaice české lyrické poezie by
chyběl jeden kamínek...
VáM
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Tenhle byl s tím
Nazaretským
Ježíšem.

Nevím, co
mluvíš.

Neznám toho
člověka.

I ty jsi byl s tím
Galilejským
Ježíšem.

Petr seděl venku na nádvoří.

Neznám toho
člověka.

Jistě i ty jsi z nich, vždyť
i tvé nářečí tě prozrazuje!

V tom zakokrhal kohout; tu se
Petr rozpomněl na slova, která
mu Ježíš řekl: „Dříve než kohout
zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Vyšel ven a hořce se rozplakal.
Mt 26, 69-75
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