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MMMiiilllííí   fffaaarrrnnníííccciii,,,   
 

Nastalo pozdní léto a čas plyne poklidným tempem dovolených.  K tomuto období 
schylujících se prázdnin neodmyslitelně patří pouť zábrdovické farnosti. Přes tuto pravidelnost, se 
kterou se slavnost Nanebevzetí Panny Marie každoročně vrací, je letošní pouť jedinečná – 
prožijeme ji zasazenou do rámce velkého Jubilea – svatého roku 2000. 

 

Čeho si všimnout právě v Jubilejním roce? Jakou  má souvislost oslava dvoutisícího výročí 
narození Ježíše – Božího Syna na této zemi a pouť zábrdovické farnosti k Panně Marii 
Nanebevzaté?  

 

Podívejme se zblízka na poselství Jubilea – výročí příchodu Božího Syna na tento svět. 
Centrem jubilejního roku je událost smrti a zmrtvýchvstání našeho Spasitele. Jako plod jeho 
výkupné oběti nám byl dán Duch Svatý. Slavností seslání Ducha Svatého jsme dovršili slavení doby 
velikonoční, která nám klade před oči celé tajemství našeho vykoupení. 

 

Během čtrnácti dnů následovala Slavnost Těla a Krve Páně. Ta již k významu velikonoc nic 
nepřidává; je „zviditelněním“ Kristovy lásky: Bůh našel způsob, jak nám být hmatatelně nablízku, 
na dosah ruky. 

 

A nezůstalo jen u toho, co je zde na zemi. Žít v  blízkosti Boha je údělem člověka i po smrti. 
Odkud pramení tato jistota? Ze slavnosti Nanebevzetí. 

 

Prvním vykoupeným člověkem, kterému se po smrti otevřely brány ráje, je Maria - Ježíšova 
matka. Byla vzata do nebe i s tělem – a to je pro nás velmi radostná zpráva. Ona je člověk jako my. 
V ní máme vzor i přímluvkyni, svědectví, že i nás Bůh po smrti přijme. Maria je posilou i 
potvrzením naší naděje. 

 

Tímto se stává slavnost Nanebevzetí Panny Marie dovršením radosti Jubilejního roku. 
Můžeme si být jisti, že spása, kterou nám přinesl Ježíš, je skutečně pro nás. 

 

Vše ať nás naplňuje radostí a důvěrou v Boha. 
 

Nezbývá mi, než popřát radostné slavení vám všem 
 

Pavel Klouček 
   

DDDuuuccchhhooovvvnnnííí   hhhuuudddbbbaaa   ooo   ssslllaaavvvnnnooossstttiii   NNNaaannneeebbbeeevvvzzzeeetttííí   PPPaaannnnnnyyy   MMMaaarrriiieee   
 

 Pří slavné poutní mši svaté o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna 2000, 
která bude v zábrdovickém chrámě sloužena v 18.00 hod. zazpívá chrámový sbor za doprovodu 
orchestru a varhan tyto duchovní skladby P. Ferdinand Hrušat: SOLEMNIS PROCESSIO, Josef 
Gruber: MISSA FESTIVA op. 1, Eduard Tregler: AVE MARIA op. 11 a Vojtěch Říhovský: 
LAUDATE DOMINUM op. 1, Varhany: Mgr. Stanislav Kostka Vrbka, řídí: Zdeněk Hatina, ředitel 
kůru. 

4/2000 
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   RRRaaadddooosssttt,,,   kkkttteeerrrooouuu   sssvvvěěěttt   dddááátttiii   nnneeemmmůůůžžžeee   
 

V podvečer 14. července 2000 
vstoupil do zábrdovického chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie slavnostní průvod 
přivádějící otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, 
třicet kněží a kandidáty jáhenské služby. Farní 
společenství průvod doprovázelo velebnou 
písní: "Ježíši Králi nebe a země.." Mnohých 
přítomných se zmocnilo dojetí a pocítili v 
srdci radost, kterou ateistický svět nezná. Pán 
si vyvolil další mladé muže, aby pracovali na 
jeho vinici... 

Svěcení nových jáhnů brněnské 
katolické diecéze Pavla Fatěny a Miloše 
Mičánka z Velké Bíteše a Pavla Kloučka z 
Brna se kromě světitele otce biskupa 
Monsignora Vojtěcha Cikrleho zúčastnili i 
rektoři teologických seminářů. Z Olomouce 
P.Vojtěch Šíma a z římského Nepomucena 
P.Jan Mráz. Ti během obřadu otci biskupovi 
dosvědčili, že jmenovaní kandidáti jáhenství 
jsou na přijetí této služby dobře odborně 
připraveni. Mezi třiceti přítomnými kněžími 
jsme viděli i spirituála olomouckého semináře 
P.Pavla Posáda, rektora litoměřického 
kněžského konviktu P.Františka Koutného, 
brněnského děkana P.Václava Slouka a 
děkana Pavla Horkého i emeritního 
duchovního správce zábrdovické farnosti 
Otce Jiřího Bílka. 

Před bohoslužbou, jejíž součástí je i 
svěcení kandidátů jáhenské služby, přivítal 
přítomné P.Roman Strossa, zastupující 
nemocného faráře P.Jiřího Rouse. 

Mši svatou celebroval otec biskup. Po 
liturgii slova a vzývání Ducha svatého položil 
kandidátům několik závažných otázek, 
vztahujících se na jejich budoucí působení v 
církvi Kristově. 

"JSEM PŘIPRAVEN !" odpověděli 
každý jednotlivě pevným hlasem. Po litaniích 

ke všem svatým vložili kandidáti své sepjaté 
ruce do dlaní svého pastýře. Toto symbolické 
gesto bylo projevem jejich rozhodnutí k 
poslušnosti a oddanosti biskupovi a jeho 
nástupcům. Položením biskupových rukou na 
hlavu svěcenců byl dovršen akt, jehož kořeny 
sahají do apoštolských dob a je vlastním 
okamžikem jáhenského svěcení. Poté jim 
přítomní jáhni zavěsili na levé rameno štolu 
splývající k pravému boku a pomohli novým 
bratřím s oblečením bělostné dalmatiky. 

S napětím očekávalo farní 
společenství ze Zábrdovic i Velké Bíteše 
rozhodnutí otce biskupa o příštím působení 
nových jáhnů. Pavel Fatěna byl poslán jako 
asistent do olomouckého kněžského semináře, 
Miloš Mičánek do farnosti v Pohořelicích a 
okolí, později ještě musí nastoupit na vojnu. 
Pavel Klouček, v chlapeckém věku ministrant 
zábrdovické farnosti, byl poslán do jáhenské 
služby v litoměřickém konviktu. 

Poté noví jáhni asistovali při 
pokračování mše svaté, zvláště podáváním 
svatého přijímání. Mše svatá končila 
papežskou hymnou. 
Po ní ještě jeden z 
farníků 
poděkoval Otci 
biskupovi za to, že se 
rozhodl toto svěcení 
vykonat v chrámu 
Nanebevzetí Panny 
Marie a popřál 
novým jáhnům, aby jim svou přímluvou u 
našeho Pána pomáhala v práci i blahoslavená 
Marie Restituta, která je svým křtem spjata se 
zábrdovickým chrámem. 

Jáhen Pavel Klouček pak pozval 
všechny přítomné na přátelské setkání do 
Pastoračního střediska na zábrdovické faře. 
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   ŠŠŠeeesssttt   ppprrriiinnnccceeezzzeeennn   aaa   jjjeeedddeeennn   ppprrriiinnnccc   pppooozzzvvvááánnniii   kkkeee   ssstttooollluuu   KKKrrrááállleee   
 

Šest mladých děvčátek vyšňořených 

do nadýchaných bílých šatiček, v tmavých 

vlasech se stříbrnými korunkami a jednoho 

chlapce přivedl v neděli 18. června k 

hlavnímu oltáři chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie slavnostní průvod. To proto, že po 

nezbytné přípravě byli pozváni, aby poprvé 

přistoupili ke stolu Páně a přijali Tělo a Krev 

Pána Ježíše, svého nebeského Krále. 

Vyzváni Otcem Rousem vyznali 

nejprve svou víru a s rozžatými svícemi v 

rukou obnovili křestní sliby. V té chvíli jim 

celé farní společenství přálo, aby se víra stala 

pevnou součástí jejich života a aby s 

dychtivou nedočkavostí, s jakou poprvé 

přijmou chléb života, přicházeli často ke 

svatému přijímání. 

Jejich malí kamarádi, s ukazováčkem 

na ústech, znamenající, že ještě nejsou 

připraveni přijmout Tělo Páně, si přišli k 

oltáři alespoň pro křížek na čelo. 

Po bohoslužbě, za velké asistence 

rodičů, příbuzných a přátel, následovalo před 

kostelem fotografování. Každá z princezen 

stála o to mít na památku obrázek s 

oblíbeným farářem, Otcem Jiřím Rousem, 

který všechny přítomné pozval do farního 

sálu na malé občerstvení. 

 

NNNooovvvýýý   řřřeeedddiiittteeelll   DDDooommmuuu   ddděěětttííí   ---   PPPaaassstttooorrraaačččnnníííhhhooo   ssstttřřřeeedddiiissskkkaaa   vvv   BBBrrrnnněěě   ---   ZZZááábbbrrrdddooovvviiicccíííccchhh   
Ředitelem nedávno slavnostně otevřeného Domu dětí - Pastoračního střediska při farnosti v 

Zábrdovicích byl od 1. července jmenován absolvent oboru sociální práce University Konstantina - 

filosofa v Nitře, bakalář Marek Pompa. S jeho jmenováním souhlasilo i biskupství brněnské 

diecéze. Bc.Marek Pompa se narodil 4. května 1977 v Kežmaroku, je slovenské národnosti a zná 

dobře rómskou problematiku. Zodpovídá duchovnímu správci farnosti P.Jiřímu Rousovi za řádný 

chod Domu dětí.  

Zeptali jsme se ho, jaké aktivity probíhají a budou probíhat v tomto zařízení a jaké jsou 

povinnosti ředitele. Jak nám sdělil, přes prázdniny je v Domě dětí denní provoz, děti se věnují 

většinou sportu - ping-pongu, chodí do posilovny. Každé pondělí je pro zájemce diskotéka. Od září 

se budou otevírat nové kurzy,  pro dívky například šití a pro kluky další sportovní 

aktivity. Zároveň se rozběhne doučování předmětů, které dětem ve škole činí potíže, 

českého jazyka, matematiky a jiných. Starostí nového ředitele je shánět peníze pro 

vedoucí kroužků a také na výlety a jiné akce s dětmi. Posláním jeho i ostatních vedoucích také je na 

děti a mládež duchovně působit, a tak je nová kaple na faře hojně využívána a jednotlivé lekce 

nezřídka začínají nebo končí modlitbou. 

 A my mu přejeme a vyprošujeme, aby se jeho práce dařila. 

Vít Klouček 
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• Jak je známo, přijal v sobotu 24.6.2000 

jáhen Mgr. ing. K.Chylík kněžské svěcení. 

Primiční mši sv. sloužil 6. července v 

Heřmanově. V zábrdovickém kostele, kde 

téměř rok vykonával jáhenskou službu, 

sloužil novokněz mši sv. o prvním pátku 

7.července večer. Po ní udílel 

novokněžské požehnání. Otec biskup 

jmenoval P.Chylíka farním vikářem u 

svatého Jakuba v Brně.  

• Pracovník farní charity V.Müller dovršil 

70 let života. Mše svatá za jeho rodinu 

byla sloužena v neděli 25. června 2000. 

• Zábrdovické farní společenství se modlí 

za brzké uzdravení svého duchovního 

správce P.Jiřího Rouse, který začátkem 

července utrpěl bolestné zranění pravé 

nohy. K němu se nečekaně přidaly další 

komplikace, které znemožnily Otci faráři 

osobní účast nejen na novokněžské mši 

sv. P.Karla Chylíka, ale i na jáhenském 

svěcení, konané Otcem biskupem v 

zábrdovickém chrámě. 

• Bývalá farní sestra Marie Turčíková, která 

40 roků působila v Zábrdovicích, oslavila 

své 75. narozeniny 15.7.2000. 

 
V červenci byli pokřtěni: 

 
 Josef Funti  15.7.2000 

Alexandra Šandorová 16.7.2000 
Adrian Pustaj  22.7.2000 
Markéta Pustajová 22.7.2000 
Emil Horváth  29.7.2000 
Lukáš Horváth  29.7.2000 
Anastázie Horváthová 29.7.2000 

 

V červenci byli oddáni: 
 

7.7.2000 
Klára Jungmannová & Roman Smékal 

 
8.7.2000 
Lenka Dobešová & Petr Frybert   

 
22.7.2000 
Kateřina Horváthová & František Tulej  

* * * * * 

   NNNeeezzzaaapppooommmnnněěě lll iii   jjjsssmmmeee   vvveee   sssvvvýýýccchhh   mmmooodddlll iiitttbbbáááccchhh   
na naši indickou farní sestřičku Leenu Rebello?  

 

Každá koruna do kasičky farní charity umožní Leeni chodit další rok do školy. A ta začne brzy...  


