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ZZZÁÁÁSSSTTTUUUPPPYYY,,,   KKKTTTEEERRRÉÉÉ   PPPŘŘŘIIIŠŠŠLLLYYY   NNNAAA   SSSVVVÁÁÁTTTKKKYYY,,,   VVVOOOLLLAAALLLYYY:::   PPPOOOŽŽŽEEEHHHNNNAAANNNÝÝÝ,,,   
JJJEEENNNŽŽŽ   PPPŘŘŘIIICCCHHHÁÁÁZZZÍÍÍ   VVVEEE   JJJMMMÉÉÉNNNUUU   PPPÁÁÁNNNĚĚĚ,,,   HHHOOOSSSAAANNNAAA   NNNAAA   VVVÝÝÝSSSOOOSSSTTTEEECCCHHH!!!   

BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   SSSVVVAAATTTÉÉÉHHHOOO   TTTÝÝÝDDDNNNEEE   VVV   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉMMM   CCCHHHRRRÁÁÁMMMĚĚĚ   

KVĚTNÁ NEDĚLE           24.3.2002 
     8.00 hod. mše svatá se čtením pašijí a lidovým zpěvem 
     9.45 hod. svěcení ratolestí v Čenstochovské kapli, průvod, mše svatá se čtením  

pašijí a s POSTNÍMI MOTETY Stanislava Macha, 
Miroslava Příhody a Zdeňka Hatiny 

   17.30 hod. pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY 
   18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

Pondělí 18.00 hod. obvyklá večerní mše svatá  
Úterý    18.00 hod. dětská mše svatá,  

   po ní vyhlášení vítězů postního ZÁBRDOVICKÉHO PROGLASÁČKA 
Středa  17.30 hod. pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY a mše svatá 

   SSS   VVV   AAA   TTT   ÉÉÉ            TTT   ŘŘŘ   ÍÍÍ   DDD   EEE   NNN   ÍÍÍ   
ZELENÝ ČTVRTEK - PŘIPOMÍNKA POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ    29.3.2002 

  9.00 hod. kněžská mše svatá s Otcem biskupem v katedrále na Petrově 
18.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem - připomínka ustanovení Eucharistie,  

po ní přenesení Eucharistie do Getsemanské zahrady v Čenstochovské kapli, 
odhalování oltářů, soukromá adorace 

23.00 hod. společná noční adorace do 24.00 hodin 

VELKÝ PÁTEK   - DEN UMUČENÍ PÁNĚ       29.3.2002 
  8.00 hod. soukromé adorace v Getsemanské zahradě 
15.00 hod. pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY 
18.00 hod. VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY: 

bohoslužba slova, pašije, uctívání Svatého kříže, svaté přijímání 

BÍLÁ SOBOTA   - SLAVNOST VELKÉ NOCI       30.3.2002 
  8.00 hod.  soukromé adorace v Čenstochovské kapli 
20.00 hod. OBŘADY BÍLÉ SOBOTY: svěcení ohně a velikonoční svíce - paškálu, 

bohoslužba slova, křestní liturgie, bohoslužba oběti 
Duchovní hudba: Max Filke: MISSA in G-dur op.80, W.A.Mozart: ALELUJA, 
AVE VERUM CORPUS, Karel Stecker: O, SALUTARIS HOSTIA op.8., 
Jos. Pihert: REGINA COELI op.69, Kancionál č.401: Aleluja, Živ buď nad smrtí 
slavný vítěz 

        Vychází  24.3.2002  Číslo  4.   ročník  X. 



 2

VELIKONOČNÍ  DUCHOVNÍ  ZAMYŠLENÍ  OTCE  JIŘÍHO 

Sv. Terezie  z  Avilly řekla: „Slib mi, že budeš 15 minut denně rozjímat, a já ti slíbím nebe.“ 
Ptáte se, co to je? Odpověď je snadná: MEDITACE. Meditace (rozjímání) je základní formou vnitřní 
(mentální) modlitby. Obyčejně probíhá v těchto krocích: 

MODLITBA: prosíme Boha o prospěch meditace a živé vědomí jeho přítomnosti 
PRAVDA:  téma, o kterém se medituje; obyčejně text z Bible 
ÚVAHA:  promýšlíme předloženou pravdu samu, její důsledky a vztah k našemu životu 
ROZHOVOR: nad tím, co nás v předchozí části zaujalo, k čemu jsme dospěli, trávíme čas  
 v rozhovoru s Bohem; jde o nejdůležitější část (vrchol) meditace 
  čas k růstu touhy po Bohu, po bytí s ním, po lásce 
PŘEDSEVZETÍ: mělo by organicky vzejít z předchozí modlitby; spojuje meditaci se životem, 
 někdy nevzniká, ale jen posiluje jiná minulá rozhodnutí. Meditace bývá na  
 začátku duchovního života víc diskursivní (vedená rozumem), upevňuje a  
 ověřuje, zaujímá vlastní stanoviska. Později stačí krátká úvaha na dlouhý  
 rozhovor lásky. „Jedna pravda dobře promeditovaná je schopna učinit nás  
 svatými.“ (sv. Alfons) 

ALELUJA !   ŽIV BUĎ NAD SMRTÍ SLAVNÝ VÍTĚZ ! 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ         31. března 2002 
   8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem, svěcení pokrmů 
   9.45 hod. SLAVNÁ VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ s duchovní hudbou: 

Vl. Stehlík: Slavnostní fanfára pro orchestr 
Voj. Říhovský: MISSA JUBILAEI SOLEMNIS op. 33 
C.R.Kristinus: HAEC DIES…, J.Gruber: TERRA TREMUIT op.80 
Stan. Mach: REGINA COELI..., Kancionál č. 406, 401 

 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ           1. dubna 2002 
  8.00, 9.45, 18.00 hod. - mše svaté s nedělním pořádkem 

Úterý - Čtvrtek  obvyklá večerní mše svatá v 18.00 hod. 

Pátek  15.30 hod. výstav Nejsvětější svátosti a adorace 
 17.30 hod. svatý růženec za americkou farnost v Norfolku 
 18.00 hod. večerní mše svatá, po ní litanie k  Božskému Srdci, zásvětná modlitba a  

požehnání. 

Sobota 7.30 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
 18.00 hod. mše svatá s nedělní platností 

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ zvaná BÍLÁ        7. dubna 2002 
   8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: Max Filke: MISSA in G-dur 

Bedřich A. Wiedermann: ALELUJA, Antonín Dvořák: BIBLICKÁ PÍSEŇ č.10 
Kancilonál č.406, 401 

18.00 hod.  večerní mše svatá s lidovým zpěvem. 
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NNNAAARRROOOZZZEEENNNIIINNNYYY   OOOTTTCCCEEE   JJJIIIŘŘŘÍÍÍHHHOOO   AAA   RRROOOZZZHHHOOOVVVOOORRR   SSS   NNNÍÍÍMMM   

O 3. neděli velikonoční, 14. dubna 
2002, si naše farnost připomene  
34. narozeniny svého duchovního správce  
P. Jiřího Rouse. Žije v čele zábrdovické 
farnosti Nanebevzetí Panny Marie tři roky. Při 
této příležitosti mu redakce našeho časopisu 
položila několik otázek: 

M: Při nástupu do farnosti jste měl 
určitě některé konkrétní představy o jejím 
vývoji v oblasti duchovní i budovatelské. Co 
se vám za období tří let podařilo uskutečnit? 

O.J.:Myslím, že o budovatelských 
úspěších víme všichni, já jsem žádnou 
budovatelskou představu neměl, taky jsem 
myslel, že budu raději kněz než kněz 
stavebník, kněz zedník, kněz budovatel. Ale 
byl jsem do té situace postaven, bylo to nutné. 
Co se v budování podařilo uskutečnit, to je 
vidět. V kostele jsme zřídili stropní osvětlení, 
rozšířili ozvučení, v kapli vyměnili topné 
těleso. Velkých změn doznala fara. Tam došlo 
k úplné výměně elektroinstalace, museli jsme 
celý dům vymalovat a vybudovat farní 
centrum. Už třetí rok obnovujeme střechu. 
Celkové náklady budou kolem půldruhého 
milionu, letos by se to mělo dokončit. 

Pokud jde o duchovní oblast, neměl 
jsem představu, jak bude zábrdovická farnost 
vypadat. Byl jsem Otcem biskupem ustanoven 
do farnosti, která má poměrně vysoký věkový 

průměr a v počtu návštěvníků kostela patří v 
Brně k těm nejmenším. Takže bylo jasné: má-
li mít farnost nějakou budoucnost, je potřeba 
do ní dostat děti. A taky mladé lidi. Myslím, že 
díky některým nápadům jsme se v této oblasti 
pohnuli dopředu. Díky trpělivému úsilí 
nejenom mému, ale i dalších lidí. 

M. Z jakého činu či události jste měl 
největší radost? Připomínám, že jsme měli 
třikrát duchovní obnovu. 

O.J.: Možná, že nejsem člověk, který 
se tak velice raduje z konkrétní události.  
Mě těší především to, že se daří práce  
s dětmi, že přicházejí v neděli do kostela a 
některé i v úterý na dětskou mši. A jsou 
barevně promíchané. Víte, že za mnou se 
táhne řada rómských dětí, ale nejsou to jen 
ony. Na rómských by se budoucnost farnosti 
nedala vystavět, nemají potřebnou 
spolehlivost. 

M.: Tu pestrobarevnost pozorujeme 
všichni a máme z ní radost. Co vám však dělá 
největší starost? 

O.J.: Po duchovní stránce by mi 
udělalo největší radost, kdyby více lidí chodilo 
ke svátosti smíření, ke zpovědi, kdyby lidé 
více četli. Mám dojem, že právě toho je pořád 
ještě málo, málo se vzděláváme a máme málo 
kajícího ducha. Je tu i starost o ty Rómy, kteří 
mě právě v poslední době velmi zklamali. To, 
co jsme do nich po tři roky vkládali, jako by se 
v posledním měsíci pokusili pohřbít. Takže to 
jsou duchovní starosti. 

Druhou, řekněme organizační starostí, 
je ta s budovou kostela. 

M.:Budova je vážně poškozena 
trhlinami zdiva a vadná elektrická instalace 
nedovoluje rozsvítit svítidla nad lavicemi. 
Bude se s tím v letošním roce něco podnikat? 
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O.J.: Aby se dalo letos cokoliv 
opravovat, musí se nejprve zajistit finanční 
prostředky. Do konce května budeme na 
ministerstvo podávat žádost o příspěvek  
z fondu „Projekt záchrany architektonického 
dědictví“. Pokud nám vyjde, začali bychom  
s opravami elektroinstalace, statiky, střechy, 
ale to vše až po rozumné dohodě a odborných 
poradách, abychom nedělali něco zbyteč- 
ného. 

 

M.: To bude jistě práce pro nově 
zvolenou ekonomickou radu farnosti. Přejme jí 
hojnost financí a rozumné stanovení priorit, na 
co je použít. 

Nyní z jiného soudku: 

Biskupskou konferencí jste byl 
jmenován Prezidentem pro rómské záležitosti. 
Proslýchá se, že se v naší farnosti bude  
v květnu 2002 konat celostátní romská pouť.  
Co nám k ní řeknete? 

O.J.: Dřív, než se taková věc může 
zveřejnit, musí mít úřední schválení, ale  

k tomu zatím z patřičných míst nedošlo. V září 
loňského roku jsme podali na radnici městské 
části Brno - Židenice žádost o povolení tohoto 
veřejného shromáždění. Minulý týden jsme ji 
opakovali. Zatím bez odpovědi. 

Pokud dostaneme souhlas, uskuteční 
se celostátní rómská pouť ve středu 8. května, 
o svátku Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí, v den státního svátku. Probíhat by 
měla následovně: 

Dopoledne budou autobusy svážet 
účastníky z celé České republiky. Počítáme, 
že mimobrněnských bude kolem 200, z Brna 
něco mezi 300 - 400 účastníků, ale to se nedá 
předem odhadnout. V 11 hodin bude, jako 
každý rok při rómské pouti, biskupská mše 
svatá. Po ní se přítomní přesunou do farské 
zahrady, kde se na podiu uskuteční kulturní 
program. Nejdříve náboženského obsahu a po 
něm ve folklorním duchu. Kolem 16. hodiny 
bude pouť zakončena společnou modlitbou 
účastníků a požehnáním. To je vše, co se dá 
v této chvíli na vaši otázku odpovědět. 

M.: O podrobnostech této akce bude 
jistě oznámení na nástěnce. Za čtenáře Života 
zábrdovické farnosti vám, Otče, za všechny 
informace srdečně děkuji a do dalších let ve 
správě farnosti vám přeji hojnost Ducha 
svatého, trpělivosti a úspěchů v uskuteč- 
ňování akcí, které máte před sebou. 

VáM 

 

A JAKÉ JE SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI? 

Ing. Martin Oujezdský, Csc. 

Ing. Pavla Oujezdská 

Ing. Jan Sochor 
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ŠŠŠ   EEE   SSS   TTT   KKK   AAA         KKK   AAA   TTT   EEE   CCC   HHH   UUU   MMM   EEE   NNN   ŮŮŮ   

přijme o letošních obřadech Bílé soboty v našem 
chrámu svatý křest. Přesněji řečeno jich bude pět a 
společně s nimi jedna dívka přijme svátost biřmování. 
Ptáte se, kdo to bude? Prozradíme vám alespoň jejich 
jména. Jsou to: Hana Bilíková, Monika Barbošová, Jan 
Doležal, Eva Haraštová, Mgr. Jindřich Nusek a Zuzana 
Vybíhalová. Přejme jim, aby je nadšení pro život  
v Kristově církvi nikdy neopustilo a stali se světlem a 
příkladem pro své drahé a aby jim dal Duch svatý 
pochopit smysl křesťanského života a prožívat nový 
život opravdu šťastně. 

 

VVVýýýrrrooočččííí   uuummmuuučččeeennnííí   řřřeeehhhooolllnnniiiccceee   MMMaaarrriiieee   RRReeessstttiiitttuuutttyyy   

Dne 30. března 1943 byla ve Vídni, v důsledku nespravedlivého odsouzení nacistickým 
soudem, sťata řeholnice Sester křesťanské lásky, františkánka sestra Marie Restituta, občanským 
jménem Helena Kafková, narozená v Brně - Husovicích a pokřtěná v našem zábrdovickém chrámě. 
Letos o Bílé sobotě od její mučednické smrti uplyne 59 roků. 

 

Ž i v o t n í  j u b i l e u m  O t c e  J i ř í h o  B í l k a 
 

Již Písmo svaté upozorňuje na okolnost, že se muži jen vzácně 
dožívají 80 let svého života. A právě tolik si dne 22. dubna 2002 
připomene náš nezapomenutelný duchovní Otec J i ř í  B í l e k. 
V zábrdovické farnosti nastoupil jako 26 letý mladý muž o svátku svaté 
Ludmily v roce 1948. V následujících, pro církev Kristovu i prosté 
věřící velmi složitých letech, při mnoha osobních obětech a ústupcích, 
vedl lodičku farnosti Nanebevzetí Panny Marie a v plné důvěře v její 
pomoc, jak nejlépe uměl a jak poměry dovolily. Svoji energii věnoval 
nejen opravám svatyně, ale dbal i o výchovu svých nástupců u oltáře 

a na vinici Páně. Ze zábrdovické farnosti vyšlo v době působení Otce Bílka 7 novokněží! 
Velikým přáním jubilanta bylo, aby byla na oltář mezi blahoslavené povýšena řeholní sestra, 

mučednice Marie Restituta Kafková. Prosby o její blahoslavení splnil Svatý otec Jan Pavel II. 
v červnu 1998. 

Dne 11. října 1998 se farnost Nanebevzetí Panny Marie po 40 letech s Otcem Bílkem 
rozloučila. Ve svých 76 letech odešel na zasloužený odpočinek do rodného Velkého Meziříčí. 
Odtamtud stále sleduje život farnosti, které věnoval celý svůj život. Stálí návštěvníci zábrdovického 
chrámu a jeho přátelé přejí touto cestou Otci Bílkovi hojnost milostí a zdraví a věří, že mu Pán 
dopřeje, aby si o svátku sv. Cyrila a Metoděje mší svatou připomněl 54. výročí svého kněžského 
svěcení. 
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Hlásí se  V E L I K O N O Č N Í   P R O G L A S Á Č E K 
Po vážném postním období, kdy jste mnozí, jak doufáme, správně vyplnili obrázkový test  

o Křížové cestě.........Že jste to nestihli? Tak to máte ještě několik dní na vyzvednutí obrázku  
v sakristii a do úterý 26. března, kdy budou o večerní dětské mši vyhlášeni vítězové, ještě můžete 
odpovědi zvládnout a obrázek nakreslit! To chce jen chtít!!  

Ale už tu jsou další otázky: 

1) Jak dlouho trvá velikonoční období? 

2) Patří slavnost Nanebevstoupení Páně do velikonočního období? 

3) Na kterou neděli v květnu připadá Svátek matek? 

Správné odpovědi odevzdejte do sakristie včas, aby výsledky Proglasáčka mohly být 
vyhlášeny o svátku svatého Matěje, to je v úterý 14. května při dětské mši svaté. 

 

Naši noví katechumeni 
Ve středu 30. února 2002, tedy o církevním svátku svatého Martina, se v našem kostele 

konala domácí slavnost. Mezi katechumeny, připravující se k přijetí svatého křtu, byli přijati dva 
Martinové: Válka a Mazánek. Prosme našeho Ducha svatého, aby jim dal dostatek vytrvalosti  
v nastoupené cestě, která vede do církve Kristovy. 

 

Podle neoficiální zprávy vynesla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2002 

v brněnské diecézi celkem 6 751 607 Kč. 

 

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ, sbírka určená k dispozici na naléhavé potřeby 

Svatého otce Jana Pavla II., vynesla v našem kostele o 2. neděli postní 

13. 200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

   

HHHooossspppooodddaaařřřeeennnííí   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   CCCHHHAAARRRIIITTTYYY   BBBrrrnnnooo   ---   ZZZááábbbrrrdddooovvviiiccceee   vvv   rrroooccceee   222000000111   

Přijmy (k dispozici)           22.742 Kč 
Počáteční zůstatek k 1.1.2002 (na účtu u městské kanceláře Charity):    7.000 Kč 
Výtěžek sbírky v kostelní kasičce k 31.12. 2001:        9.012 Kč 
Počáteční zůstatek k 1.1.2002 (na hotovosti):         6.730 Kč 

Vydání v r.2001 celkem:          18.442 Kč 
Rozpis vydání:Adopce Indie           4.400 Kč 
Poštovné (2x21 Kč)                 42 Kč 
Konvikt Litoměřice 2.000 Kč  Dar (farní střecha)     11.000.Kč 
Dětská besídka             1.000 Kč 
Zůstatek k 31.1. 2002:            4.300 Kč 
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ZZZ         fff   aaa   rrr   nnn   ííí         mmm   aaa   ttt   rrr   iii   kkk   yyy   

V uplynulém období přijali svátost svatého křtu: Renata Horváthová, Natálie Čonková 
Adéla Nečasová, Adriána Holubová 
Marie Henrieta Kateřina Foltýnová 

 
DDDnnnyyy   sssbbběěěrrrůůů   ppprrrooo   CCChhhaaarrriiitttuuu   

Stejně jako loni pokračuje akce sběru obnošeného šatstva a spotřebních věcí určených pro 
další použití v humanitární oblasti. Na 5. nástupišti ČD je pro tento účel přistaven železniční vagon, 
do kterého jsou věci ukládány. Sběr bude opět o víkendech, to je v pátek od 12 do 17 hodin a  
v sobotu od 9 do 12 hodin. 

Nejbližší dny sběru jsou:  19. a 20. dubna, 24. a 25. května, 21.a 22. června 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE      ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉHHHOOO      KKKLLLÁÁÁŠŠŠTTTEEERRRAAA      AAA      KKKOOOSSSTTTEEELLLAAA   
Znáte historii naší farnosti? Můžete se s ní seznámit společně s námi v několika dalších 

číslech našeho časopisu. V tomto čísle si povíme něco o vzniku kláštera. 

Vznik zábrdovického kláštera 
U vzniku zábrdovického kláštera stojí významný středověký feudál Lev z Klobouk, pocházející 

z rodu pánů z Boleradic. Pravděpodobně již kolem roku 1200 si tu zřídil své stálé sídlo, kolem 
kterého vznikla také osada. Leželo na přechodu přes řeku Svitavu mezi Židenicemi a Husovicemi. 
Osadě se dostalo názvu, který prozrazoval, odkud sem přišli jeho první obyvatelé; Lvovy statky se 
rozkládaly za kopci či brdy Ždánského lesa kolem Klobouk a Boleradic. Proto se prvním příchozím 
říkalo Zabrdovici, tj. obyvatelé míst za brdy.  

Vzhledem k Husovicím a Židenicím nemohl se rozsah zábrdovického územního obvodu šířit 
směrem severním nebo východním, ale jen západním směrem na Černá Pole a pak směrem 
jihovýchodním podél Svitavy, tedy do míst pokrytých ještě lužními lesy. 

Přes svůj pozdní vznik staly se nakonec Zábrdovice kulturním střediskem okolí. Přispěl k tomu 
především vznik kostelíka sv. Kunhuty u Lvova dvorce. I když šlo jen o malou svatyni, určenou jen 
pro pána, jeho čeleď a poddané z nejbližšího sousedství, stal se nakonec farním kostelem. Kolem 
roku 1209 zde převzal duchovní správu řád premonstrátů, který sem Lev z Klobouk povolal. 
Počátky zábrdovického kláštera však nejsou zcela jasné, protože se nezachovaly původní 
zakládací listiny. 

Po majetkové stránce byly počátky zábrdovického kláštera skromné. Přesto bylo potřeba 
přistoupit k výstavbě nového prostornějšího chrámu, měl-li svými rozměry vyhovovat funkci kostela 
klášterního i farního. Na tom měl opět podíl Lev se svou manželkou. Nový kostel sv. Kunhuty však 
měl být klášterním kostelem jen do výstavby nového konečného chrámu, který podle řádových 
zvyklostí měl být zasvěcen Panně Marii.  

Nová budova kostela sv. Kunhuty byla na tehdejší dobu dílem technicky vyspělým. Jeho 
konsekrace se konala 15. května 1211 a zúčastnil se jí i sám Přemysl Otakar I. 

Kájí 
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První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie 
Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od 
hrobu odvalen.  

   Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi,  
   Kterého Ježíš miloval. 

 

Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázali Ježíšovu 
hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který 
přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.  

 (J 20,1-9) 

 

Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 
Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl 
Petra a byl u hrobu první. 

Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, 
ale dovnitř nevešel. 

 

Vzali Pána z hrobu, 
a nevíme,  

kam ho položili 


