Vychází 23. 12. 2005
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Pokaždé, když si dva lidé
navzájem odpustí
- jsou Vánoce.

Pokaždé, když najdeme pochopení
pro své děti
- jsou Vánoce.

Pokaždé, když pomůžeme
nějakému člověku
- jsou Vánoce.

Pokaždé, když se někdo rozhodne
k lepšímu životu
- jsou Vánoce.
(D.Sladká)

V
Váánnooččnníí zzaam
myyššlleenníí oottccee JJiiřřííhhoo

V

zájezdním útulku nebylo pro ně místo…“ Neveselá a nepříjemná situace, která se
musela řešit provizoriem, jeskyní a jesličkami. Není úplně jasné, co přesně myslí
evangelista, že ve městě kde měl Josef příbuzné, nemohl ani za peníze najít kousek
země někde pod střechou. V každém případě to, co zvolil, znamenalo pokojnější prostředí
pro příchod spasitele, ne karavanseraj s plátěnými přístřešky, kde je všechno vidět a slyšet.
Donucen odejít, získal výhodu pro největší událost v dějinách: příchod Boha na svět.
Už Vás jistě napadla paralela se situací naší farnosti. Ne ze zlé vůle, ale v kostele pro
nás není místo. Tam by se teď možná líbilo klukům, kdyby chtěli hrát na zákopovou válku,
ale těžko někomu dalšímu. Naše scházení na faře má tedy některé prvky vyhnanství, pro
které také ubylo návštěvníků bohoslužeb, ale evidentně přináší i mnoho dobrého. Mimo
neduchovních, ale někdy důležitých věcí, jako je teplo nebo menší potřeba úklidu, jde
především o užší společenství. Kostelní lavice, které leckdy působí jako dělící zábrana,
nejsou k dispozici. Kůr, pod kterým se dá stát co nejdál ode všeho a ode všech není
k dispozici. Tmavé kouty, boční kaple nebo mříže sloužící jako úkryt rovněž nejsou
k dispozici. A tak sedíme vedle sebe a spolu, pro někoho možná až příliš blízko. Začínáme
se o něco víc znát a vnímat, některým je přímo hloupé mít vedle sebe někoho, koho
neznají. „Hleďte, jak se milují“ říkalo se o prvních křesťanech v Římě, kteří se scházeli ve
stísněných katakombách. My nemáme místo ani na pořádný Betlém, zato máme vynikající
možnost pokročit v lásce.)Příchod Boha na svět nese znak jakési lhostejnosti vůči vnějším
podmínkám, zato mimořádné pozornosti vůči kvalitě lidí, kterým se Boží Syn narodí.
Jeskyně je ubohá, ale Maria a Josef jsou svatí. O letošních vánocích máme podobnou
šanci. Farní sál se nemůže vznešeností a duchem rovnat kostelu. Když ale ti uvnitř budou
svatí, mohou zažít nové narození Boha ve svých srdcích.
Váš o.Jiří
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letos Vás jistě osloví Koledníci Tříkrálové Sbírky. Vzpomeňte na peníz chudé vdovy
a zalovte, prosíme jménem potřebných, ve svém kapsáři. Každá koruna může být
vánočním dárkem.

V
Váánnooččnníí aa nnoovvoorrooččnníí oobbddoobbíí

Jak je všeobecně známo, budou letošní vánoční i novoroční bohoslužby konány nadále
v prostorách farní budovy.
Sobota 24. Xll. 2005
7:30 hod. poslední rorátní mše svatá
15:00 hod. mše svatá z vigilie vánoční – pro děti
24:00 hod půlnoční mše svatá
Neděle 25. Xll. 2005
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
mše svaté v 8:00, 9:45 a 18:00 hodin
Pondělí 26.Xll. 2005
Svátek sv. ŠTĚPÁNA - prvomučedníka
mše svaté v 8:00, 9:45 a 18:00 hodin
Pátek 30.Xll..2005
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
17:00 adorační pobožnost
18:00 mše svatá
Sobota 31. Xll. 2005
Památka sv. SILVESTRA, biskupa
zakončení občanského roku 2005
7:30 – ranní mše svatá
23:00 hodin – mše svatá s Te Deum a přehledem života farnosti
v r. 2005
Neděle 1. ledna 2006 Slavnost MATKY BOŽÍ – PANNY MARIE
nedělní pořad mší svatých v 8:00, 9:45 a 18:00 hodin
Pátek 6. ledna 2006
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – Sv. Tří Králů
17:00 – adorační pobožnost před Eucharistií
18:00 – večerní mše svatá
Neděle 8. ledna 2006 Svátek KŘTU PÁNĚ – Konec vánočního období
nedělní pořad mší svatých v 8:00, 9:45 a 18:00 hodin
15:00 besídka u jesliček

ZZáábbrrddoovviicckkýý cchhrráám
moovvýý ssbboorr
ani v době, kdy pro úpravy v kostele Nanebevzetí Panny Marie nelze konat bohoslužby
s duchovní hudbou, nesložil chrámový sbor ruce v klín. Pod vedením ředitele kůru
p. Zdeňka Hatiny se pravidelně scházel a nastudoval Adventní duchovní koncert, složený
ze skladeb mistrů českého baroka a tří skladeb svého dirigenta, dvou meditací a Lento
Vision.. Koncert, na němž sólisticky spolupracovali Miloslav Prudil – housle a Marie
Švédová – soprán, se konal na pozvání duch. správce kostela Panny Marie v Hlubokých
Mašůvkách o l. neděli adventní. * Vánoční skladby převážně českého hudebního
klasicismu, přednese zábrdovický sbor se sólisty a orchestrem 25. Xll. 2005 o slavnosti
Narození Páně u sv. Máří Magdaleny na Masarykově ulici v 18.00 hodin. Během mše
svaté zazní skladby R.Führera MISSA PASTORALIS A-dur, V. Říhovského Vánoční zpěvy
op.21 a Vánoční hymnus Ignáce Händla. Zábrdovický chrámový sbor a orchestr řídí Zdeněk
Hatina.

2

P

Zamyšlení nad jednou homilií

orozumět úradkům Božím bývá někdy i pro věřícího člověka nemožným. Krásně se
při homiliích poslouchají slova našeho Pána: „Tlučte a bude vám otevřeno“, nebo:
„Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, a já vás občerstvím“. Problém však
nastává, když se člověku nedaří, když ho něco úporně bolí. Modlí se úpěnlivě, prosí o
pomoc, tluče ba buší na milosrdenství Boží, ale nikdo neotvírá. Žízní po pomoci, ale nikdo
mu občerstvující pohár nepodává, jakoby nebe bylo zavřeno. Klade si otázku? Jak to, že
třeba biblickému Danielovi Pán pomoc poskytnul a lvi mu v jámě neublížili, zatímco třeba
Ondřejovi a druhům z Koreje nepomohl a nechal je umučit? Často slýcháme, že mučedníci
jsou semenem nových křesťanů. To chápeme, jistě to měl Bůh ve svém plánu. My
nejsme ohroženi na životě, spokojili bychom se s tím, že by nám, když tak neodbytně
prosíme, Pán pomohl vyřešit náš problém, utišil nesnesitelnou bolest. Neodvažujeme se
požadovat zázrak, lékařsky nevysvětlitelné vyléčení. V tento čas prosíme Pána o prokázaný
zázrak na přímluvu zvěčnělého Svatého otce Jana Pavla ll, aby mohl být tento milovaný
papež povýšen na oltář. Je to však časově v úradku Božím? Vždyť třeba na svatořečení
Anežky Přemyslovny, přes mnohé intervence a přání, čekal náš národ sedm století! Lidský
kalendář nedokáže zobrazit Božské záměry, opírající se o věčnost, v němž lidské měření
času, kalendář, nemá žádný význam. Odpověď na lidskou otázku proč jednou Bůh prosby
slyší a jindy ne – je tajemstvím, je MILOSTÍ Jeho úradku! Nadarmo do své modlitby nevložil
Pán slova: Buď vůle Tvá. Na nás chtít totéž a připojit tato slova ke svým prosbám a
důvěřovat, že Pán o nás ví, nás miluje a udělá pro nás to nejlepší – i když třeba ne v čase,
kdy bychom chtěli my, ale kdy chce Bůh.

Život Legie Mariae v roce 2005

S

estry Legie Mariae se scházely v sakristii zábrdovického kostela (od poloviny října na
faře v kapli) každé pondělí k modlitbám a předávání aktuálních úkolů. Hlavní činností
naší skupiny je návštěva domova důchodců na Kociánce – každé pondělí v 9 hodin
se tam koná mše svatá a naše sestry se zúčastňují konání pobožnosti pro nemocné a
obyvatele domova. Bohoslužba se koná v knihovně, proto je třeba ji nejprve připravit. Sestry
tedy při tom pomáhají, nosí židle, roznášejí kancionály apod. Poté přivádějí špatně chodící
pacientky na mši svatou a dle jejich přání zprostředkovávají jejich setkání s knězem.
Po skončení obřadu opět místnost uvádějí do původního stavu.
I nadále pleteme a zajišťujeme odesílání obinadel pro malomocné, sbíráme známky,
rozdáváme zázračné medailky Panny Marie – navštěvujeme staré a nemocné. Naše sestry
se také staraly o úklid kostela. Snažíme se pomáhat p. faráři Rousovi při všech akcích
v naší farnosti, např. při farních dnech.
Spolupracovaly jsme i s ostatními skupinami LM v České republice, úzce spolupracujeme
se sousední židenickou farností.

Naše činnost v LM nás činí šťastné a přály bychom všem, kteří hledají svoje místo na tomto
světě, aby s námi zakusili pocit štěstí, ke kterému nejsou potřebné peníze.
Sestry Legie Mariae přejí všem lidem dobré vůle požehnané svátky vánoční a v roce 2006
zdraví duše i těla.
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Milostiplné svátky vánoční a požehnaný nový občanský rok 2006
přeje všem zábrdovickým farníkům a příznivcům farní správa
a vůbec všichni od Panny Marie Nanebevzaté.

ZZ jjeeddnnáánníí ffaarrnníí rraaddyy
Stav rekonstrukce kostela

V

sobotu 26. listopadu 2005 se sešla po večerní mši svaté zábrdovická farní rada, aby
pojednala o aktuálních úkolech, které v předvánočním a vánočním období na nás
čekají. Předsedající otec Rous nejprve přítomné seznámil se stavem
rekonstrukčních prací v našem kostele. Poněvadž byly při nich objeveny středověké zdi,
bylo nutné povolat archeology, aby situaci posoudili. Tato skutečnost ovlivnila časový
harmonogram prací, stejně jako rozhodnutí, že nelze jen vyměnit vadné dlaždice, ale že
musí být celá dlažba „vytěžena“ zrestaurována a až poté položena zpět. Již jsou položeny
inženýrské sítě, elektrické kabely a teplovodní rozvod. Bohužel práce do Vánoc neskončí.
* Dokončení se tedy protáhne do prvních měsíců roku 2006. V témže roce dojde i na
technicko-urbanistickou úpravu předpolí kostela. Projekt Městské části, které toto
prostranství patří, počítá nejen s vyrovnáním základní plochy. Uvažuje se i o vysazení
stromů a instalováním laviček. * Třetí akcí, na níž je připravena finanční hotovost, je
provedení oprav farní budovy. Jedná se o novou fasádu, výměnu netěsnících oken a
celkové odvlhčení stavby. Bude opraveno i vnitřní schodiště, topení, vodovod, odpady a
možná i nové podlahy.

Život farních společenství

D

louhá diskuse byla věnována součinnosti jednotlivých společenství působících ve
farnosti. Mluvilo se o obsahu tzv. Farních dnů, aby lépe docházelo k osobním
kontaktům a vzájemnému poznávání se farníků. Na přetřes přišla i otázka, jak
zajistit informovanost o činnosti a práci společenství. Rozhodnuto k tomuto účelu použít
vývěsku a poskytnout o smyslu jednotlivých společenství základní informaci ve farním
časopise. Zástupce mládeže informoval o jejich aktivitách – nejbližší z nich byla pomoci
pateru Bartoňkovi z Břežan uspořádat v adventě farní den. * Shromážděným byl vyřízen
pozdrav od otce Karla Chylíka ze Sloupu a jeho pozvání na toto poutní místo. * Na závěr
jednání poděkovali členové farní rady v kapli před vystavenou Eucharistií za všechny
milosti, kterých se nám v práci pro farnost i v osobním životě dostává.

Je připravován farní ples

M

agistra Martina Grůzová, která se obětavě ujala funkce hlavní organizátorky
farního plesu, informovala o stavu jeho příprav. Ples má mít rodinný charakter.
Bude se konat v sobotu 21. ledna 2006 v sále židenického Sokola na Gajdošově
ulici. Byly prodiskutovány problémy, které s jeho uskutečněním vyvstaly. Mimo jiné jde o
vyhledání sponzorů, kteří by pomohli uhradit finanční náklady, které bohužel nelze získat
vysokým vstupným.
Jednání farní rady 17. prosince 2005 upřesnilo pořad vánočních bohoslužeb v naší farnosti
a uspořádání besídky v neděli 8. ledna 2006 v 15.00 hodin ve farním sále.
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řátelé, pokud během roku dáváte nějaký peníz do kasičky zábrdovické charity,
stáváte se i Vy podílníky na „Adopci na dálku“ a můžete právem považovat indickou
dívku Leenu Rebello za svou adoptivní dcerku.

Vánoční pozdrav od vaší sponzorované dcery Leeny Rebello.
Členové mé rodiny se těší zdraví, doufám, že i vy jste zdrávi. V říjnu jsme měli od 2. do 13.
prázdniny, ale já, protože jsem měla horečku, jsem nikde nebyla. Od 14. října chodím do
školy každý den, kde se mi celkem daří. Nedávno jsem dělala dva testy. Z prvního jsem
dostala známku B+ z druhého A+. Ve škole také sportuji, v běhu jsem získala druhé místo.
Zúčastnila jsem se také kreslení na dopisy.
U nás skončilo dešťové období a začala zima. Letos hodně pršelo.
Pozdravuje vás i moje maminka se sourozenci. Děkuji za dárky, které jsem dostala od
Fr. Denise. Jsem ráda, že vám tímto dopisem mohu popřát veselé Vánoce a šťastný rok
2006. Ať vám Ježíšek žehná a dá zdraví.
Halga, listopad 2005
S láskou vaše adoptivní dcera Leena Rebello.

Církevní mezidobí od konce vánočního období, to je od Křtu
Páně 8.1 do Popeleční středy 1.3 2006 bude trvat 8 týdnů
Významné dny a výročí v mezidobí
10. leden

– 20 roků od úmrtí českého básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny

15. leden

– roku 1969 se pokusil na protest proti okupaci naší republiky vojsky Varšavské
smlouvy upálit student Jan Palach

18. leden

– Slavnost Panny Marie – Matky jednoty křesťanů

24. leden

– Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

28. leden

– Svátek sv. Tomáše Akvinského

30. leden

– V roce 1945 byl zastřelen indický myslitel Mahatma Grandi

31. leden

– Světový den pomoci malomocným

2. únor

– Uvedení Páně do chrámu – Hromnic

11. únor

– Roku 1858 se ve francouzských Lurdech zjevila Bernardettě Panna Maria Světový den nemocných

22. únor

– Svátek stolce sv. Petra, apoštola – Světový den skautek

23. únor

– Roku 2001 byl Mons. Jiří Paďour jmenován biskupem – koadjutorem

25. únor

– Roku 1948 se komunisté zmocnili vlády nad naší republikou

2. číslo XlV. ročníku Života zábrdovické farnosti vyjde v sobotu 25. února
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Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli,
shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její mu Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě;
proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal tento úmysl, hle anděl páně se mu zjevil ve snu.

Jesefe, synu Davidův, neboj
se přijmout Marii, svou
manželku; neboť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš; neboť on vysvobodí
svůj lid z jeho hříchu.

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl
Hospodin ústy proroka: „Hle, panna počne
a porodí syna a dají mu jméno Immanuel",
to jest přeloženo Bůh s námi.

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku
k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
Mt 1,18-25

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