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MMMĚĚĚSSSÍÍÍCCC   ZZZAAASSSVVVĚĚĚCCCEEENNNÝÝÝ   KKKRRRÁÁÁLLLOOOVVVNNNĚĚĚ   
SSSVVVAAATTTÉÉÉHHHOOO   RRRŮŮŮŽŽŽEEENNNCCCEEE   

Naše zábrdovická farnost, koná již tradičně každý 
den v měsíci říjnu před večerní mší svatou společnou 
modlitbu Svatého růžence, na níž navazuje Litanie 
loretánská a modlitba ke sv. Josefu. Začátek v 17:30 
hodin. Letos jsme měsíc Královny svatého Růžence 
započali farní poutí na Horu Matky Boží u Králík, která 
se uskutečnila v sobotu 5. října 2002. 

Na minulé pondělí připadla památka Panny Marie 
Růžencové, která se v liturgii Církve slaví už 570 let. 

   

 

888000   333555000   kkkooorrruuunnn   

bylo vybráno při sbírkách na postižené srpnovými povodněmi v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně Zábrdovicích. Peníze byly odevzdány jihočeské diecézní charitě 
prostřednictvím brněnského biskupství. Všem dárcům, kteří se tak štědře podíleli na 
zmírnění škod svých bližních, poděkoval brněnský Otec biskup Vojtěch: 

Drazí bratři a sestry, 

děkuji vám všem, kteří jste podle svých možností přispěli i svou aktivní účastí ke 
zmírnění následků velké vody. Děkuji všem farníkům za jejich štědrost. Částky, které jsou 
hlášené z prvních děkanství, svědčí o velké solidaritě a touze pomoci. Zvláště děkuji těm, 
kteří odjeli do postižených oblastí pomáhat. 

Vzpomínám v modlitbě, prosím o totéž a všem žehnám. 

Váš bratr + Vojtěch. 

K tomuto poděkování se připojuje i zábrdovická duchovní správa a farní charita. 

* * * * *  

       Vychází  12.10.2002  Číslo  8   ročník  X. 
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HHHeeellleeennnaaa   KKKaaafffkkkooovvvááá   ooodddsssooouuuzzzeeennnaaa   kkk   sssmmmrrrtttiii   

Právě před 60 roky, 29. října 1942, byla nacistickým Lidovým soudem ve Vídni 
nespravedlivě odsouzena k smrti řeholnice františkánského řádu SESTER KŘESŤANSKÉ 
LÁSKY ss. Marie Restituta, vlastním jménem Helena Kafková. Poněvadž tato mučednice, 
narozená v Husovicích byla v našem kostele pokřtěna, a Svatým otcem Janem Pavlem II. 
byla v neděli 21. června 1998 povýšena jako blahoslavená na oltář, považují ji zábrdovičtí 
farníci za svou a ve svých potřebách ji prosí o přímluvnou pomoc u našeho Pána. 

BBllaahhoossllaavveennáá  mmuuččeeddnniiccee  MMaarriiee  RReessttiittuuttoo,,  pprrooss  zzaa  nnaaššii  ffaarrnnoosstt..  

* * * * * 

VVVÝÝÝZZZNNNAAAMMMNNNÁÁÁ   VVVÝÝÝRRROOOČČČÍÍÍ   VVV   ŘŘŘÍÍÍJJJNNNUUU   AAA   LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDDUUU   222000000222   
 V sobotu 5. řijna se dožil náš pan president VÁCLAV HAVEL 66 roků. 

 Svatý otec JAN PAVEL II., vlastním jménem Karol Wojtyla si ve středu 16. řijna 
připomene, že před 24 roky byl zvolen papežem. 

 Již 13. roků uplynulo od slavného 13. listopadu 1989, kdy 
byla česká princezna ANEŽKA PŘEMYSLOVNA povýšena 
jako světice na oltář. 

 Před rokem, ve dnech 18. až 21. 2001 října, prožívala naše 
zábrdovická farnost Dny duchovní obnovy, vedené 
dominikánem P.ThLic. Jordánem  Vinklárkem OP. 

 Na svátek VŠECH SVATÝCH A PAMÁTKY ZESNULÝCH, 
to je na 1. a 2. listopad, byly v České republice vyhlášeny KOMUNÁLNÍ VOLBY a ve 
27 obvodech i volby do Senátu. 

 63. výročí zastřelení studenta Jana Opletala, který se stal symbolem boje národa za 
svobodu si připomínáme 17. listopadu. V tento den byl před 13 roky zahájen v Praze 
studenty boj proti komunistickému režimu. 

 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE oslavíme v neděli 24. listopadu. 

 PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ připadne letos na 1. prosince. 

 

* * * * 
 o PRVNÍ NEDĚLÍ ADVENTNÍ, dá-li Pán Bůh, vyjde  

l. číslo již Xl. ročníku našeho časopisu ŽIVOT 
ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI. Společně budeme 
připravovat cestu Spasiteli do svých srdcí. Typickým 
symbolem této doby jsou tradiční adventní věnce. 

 



 3

FFFAAARRRNNNÍÍÍ   DDDUUUCCCHHHOOOVVVNNNÍÍÍ   OOOBBBNNNOOOVVVAAA   
Tak jako minulý rok budou i letos v tomto období dny duchovní obnovy farnosti. 

Budou zahájeny večerní mší svatou ve čtvrtek 7. listopadu a ukončeny mší svatou v neděli 
10. listopadu. Homilie a přednášky, jejichž tématem bude „Já, ty, my”, bude mít  
P. Pavel Habrovec.  

   

ČČČíííssslllaaa,,,   kkkttteeerrrááá   nnneeevvvyyypppooovvvííídddaaajjjííí   ccceeelllooouuu   ppprrraaavvvddduuu   

Ve 30. čísle Katolického týdeníku zveřejnila Česká biskupská konference některé 
definitivní výsledky z loňského sčítání lidu v České republice. Tato zpráva, rozšířena o další 
údaje, umožňuje sestavit srovnávací tabulku mezi výsledky ze tří minulých sčítání. Bohužel 
u dvou z let (1950 a 1991) chybí celkový počet obyvatel, takže se musíme spokojit jen  
s uveřejněnými procenty. 

 

Roky 1950 1991 2001 2001  
(obyvatel) 

Počet obyvatel:  ČSR ČSFR ČR 10 230 00 

 100% 100% 100%  

Bez vyznání (%) 6,1 56,1 67,9 6 941 912 

Celkem věřících  93,9 43,9 32,1 3 288 088 

Řím. katolíků 81,3  
(z věřících) 

89,0  
(z věřících) 

26,8  
(z věřících) 

2 740 780 

C. Čs. bratr. ev. 4,8 4,5 1,1 117 212 

C. Čs. husitská 11,0 3,9 1,0 99 103 

Ostatní 2,9 1,8 3,2 330 993 

Ve srovnávání zdánlivě smutná čísla. 

Z jednoho sta dotázaných však přiznalo 32 lidí, že jsou věřící. Je třeba si také 
uvědomit, že zhruba každý čtvrtý obyvatel ČR vyznal, že se hlásí k Římsko-katolické církvi! 

Otázkou však je, praktikování náboženského života. Všimněme si, že zatímco za 
našeho dětství a mládí - před 2. Vatikánským koncilem - chodilo jen málo lidí ke svátostem, 
ve všední den skoro nikdo. Dnes je tomu spíše naopak. Věřící, navštěvující bohoslužby, 
svoji víru prožívají do hloubky. A to je radostné zjištění. Co do počtu, vždy budeme spíše 
minoritou. Buďme si vědomi toho, že jsme SOLÍ ZEMĚ, bez níž se společnost neobejde. 
Vždyť SŮL JE NAD ZLATO! Tak jakýpak smutek. 

* * * * * 
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LLLaaauuudddaaattteee   DDDooommmiiinnnuuummm,,,   cccaaannntttaaattteee   cccaaannntttiiicccuuummm   nnnooovvvuuummm!!!   

JJJuuubbbiiilllaaannntttiii   zzz   ccchhhrrrááámmmooovvvéééhhhooo   kkkůůůrrruuu   

Dne 28. září 1962 o svátku svatého Václava zasedl k varhannímu stolu 
zábrdovického kůru mladý, tehdy 21-letý hudebník, pan ZDENĚK HATINA.  Narodil se 
6. dubna 1941 v Brně. Hudební vzdělání získal jednak soukromým studiem u prof. 
M. Sopouchové a Dr.I. Kramply, na něž navázal v Městské hudební škole Jaroslava 
Kvapila. Hru na varhany studoval na konzervatoři u prof. Josefa Pukla, klavír u prof. Milana 
Bialase, kompozici u prof. Bohuslava Řehoře. 

Letos si připomíná 40 roků působení na kůru v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
v Zábrdovicích. Tady se časem projevil nejen jako schopný regenschori a dirigent 
chrámového sboru, ale i jako skladatel. Tři Hatinova RESPONSORIA na texty žalmů: 
MYSLEL JSI NA MNE, HOSPODINE…,TVŮJ PŘÍTEL LAZAR a VĚŘÍM, ŽE MŮJ 
VYKUPITEL ŽIJE, zazní i o Dušičkách v sobotu 2. listopadu 2002 při večerní mši svaté. 
Jeho nejrozsáhlejší skladatelovou kompozicí je MISSA DOMENICALIS, která byla 
provedena i Pražským Svatojakubským sborem a REQUIEM č.5, věnované památce 
padlých a umučených ve 2. světové válce. 

V současnosti je Zdeněk Hatina pedagogem hry na varhany na ZUŠ se zaměřením 
na církevní hudbu v Brně, kde vychoval několik zdatných hudebnic, mimo jiné Ludmilu 
Olšanskou, Věru Holomkovou i Světlanu Prýglovou. Se svými žákyněmi bývá stálým 
hostem na různých varhanních festivalech. Spolu s vedením tohoto hudebního učiliště 
organizuje každým rokem několik koncertů v našem kostele. Se zábrdovickým sborem 
hostoval mimo různých míst v ČR i v katedrále sv. Štěpána (1998) a sv. Brigity (2001) ve 
Vídni. 

Organista Zdeněk Hatina je členem výboru společnosti MUSICA SACRA, lektorem 
výuky improvizace a řízení sboru. Působí i jako poradce pro stavbu varhan a jejich údržbu. 

Ať jubilujícímu vyprosí svatá Cecilie mnohou inspiraci v komponování. 

 
IIIVVV...   MMMooorrraaavvvssskkkááá   rrrooommmssskkkááá   pppooouuuťťť   nnnaaa   sssvvv...   KKKooopppeeečččkkkuuu   uuu   OOOlllooommmooouuuccceee   

14. 9. 2002 se konala letos již čtvrtá moravská romská pouť na svatém Kopečku  
u Olomouce. Ani naši „kávoví“ bratři z Brna tam pod vedením P. Jiřího Rouse nechyběli.  
V 8 hodin ráno odjížděl autobus plný romských dětí a mládeže na pouť. Setkání jsme 
zahájili modlitbou svatého růžence. Po něm následovala mše svatá, kterou celebroval 
olomoucký arcibiskup Mons. Graubner a byla doprovázena romskými zpěvy. Po skončení 
nechyběl ani oběd v ambitech kláštera (letos se podávaly halušky se zelím), připravený 
pracovníky olomoucké charity, kteří celou akci pořádali. 

Odpoledne proběhl romský festival. Vystupovaly různé hudební a taneční supiny.  
Za Brno vystoupil David Holub se svou pěveckou skupinou. Kolem šestnácté hodiny se 
všichni rozjeli do svých domovů.  
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VVVAAARRRHHHAAANNNNNNÍÍÍ   AAA   VVVOOOKKKÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGŮŮŮ   AAA   ŽŽŽÁÁÁKKKŮŮŮ   ZZZUUUŠŠŠ   
ZZZAAAMMMĚĚĚŘŘŘEEENNNÉÉÉ   NNNAAA   CCCÍÍÍRRRKKKEEEVVVNNNÍÍÍ   HHHUUUDDDBBBUUU   

zazní v pondělí 14. řijna 2002 v 19.00 hodin zábrdovickým chrámem na počest  
70. NAROZENIN VARHANÍKA A SKLADATELE A HUDEBNÍHO PEDAGOGA 

MAGISTRA STANISLAVA KOSTKY VRBKY 
Narodil se 2. října 1932 v Brně, vystudoval hru na varhany na konzervatoři u prof. 

Vladimíra Havlíka a na trombon u Josefa Smékala. Ve studiu varhanní hry pokračoval i na 
JAMU u prof. Aleny Veselé, kde v roce 1971 zakončil studium uměleckou aspiranturou. 
Celý svůj život zasvětil pedagogické činnosti na několika hudebních učilištích.  
V současnosti působí jako korepetitor a učitel kompozice na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. 
Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Marie Jelínková ve své diplomové 
práci o Mgr. Stanislavu K.Vrbkovi charakterizuje jeho skladatelskou tvorbu takto: 

„Vyznačuje se bohatou invencí a originalitou, která je důsledkem jeho dokonalé 
hudební představivosti a intuice, kterou považuje ve své tvorbě za klíčový bod své 
skladatelské práce. Jeho kompozice nesou znaky novoromantismu ve spojení se 
skladebnými technikami 20. století...Při komponování má na zřeteli konečné uplatnění 
skladby a možnosti jejího provedení. Proto jsou těžištěm jeho tvorby především skladby 
komorní a užitkové, spolupracuje s řadou brněnských sborů, natáčí scénickou hudbu pro 
rozhlas i brněnská divadla. A s oblibou improvizuje...“ 

Mgr. Stanislav Kostka Vrbka je významnou a známou brněnskou hudební osobností. 
Více jak 25 roků při všech slavnostech s duchovní hudbou v zábrdovickém kostele usedá  
k varhannímu stolu. Z jeho skladatelského díla slýcháme především slavnostní vstupní 
introity, fanfáry nebo i zvukově mohutné Gloria. Na zmíněném koncertě k jeho 
SEDMDESÁTINÁM zazní i jiné autorovy skladby. 

AD MULTOS ANNOS! 
VáM 

SSSOOOPPPRRRAAANNNIIISSSTTTKKKAAA   KKKAAARRRLLLAAA   HHHÁÁÁJJJKKKOOOVVVÁÁÁ   
je víc než dvacet let členkou chrámového sboru, působícího při kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Brně - Zábrdovicích. V pátek 13. září 2002 se dožila neuvěřitelných 
osmdesáti let svého zpěvem naplněného života. 

Před časem byla členkou brněnského Pěveckého sdružení Elišky Krásnohorské, 
zpívala i na kůru kostela svatého Tomáše. Jubilantce za věrnost zábrdovickému sboru 
poděkoval ve čtvrtek 19.září před večerní mší svatou pan farář P.Jiří Rous. Při bohoslužbě 
na počest jubilantky zazněly duchovní písně skladatele Eduarda Treglera, které zazpívala 
paní Marie Švédová. Zpěv doprovázel hrou na housle pan Miroslav Benýšek, na varhany 
hrál ředitel kůru a sbormistr chrámového sboru pan Zdeněk Hatina. Členové sboru se s paní 
Karlou pak sešli na zkoušce, kde jí blahopřáli, zazpívali a připili na zdraví. 

Ke gratulantům se připojila i řada jejich přátel a známých, kteří usměvavé paní Karle 
Hájkové přáli nejen dlouhá léta, ale i pevný hlas, kterým tak ráda chválí svého Stvořitele  
i Pannu Marii. Vždyť kdo zpívá, dvakrát se modlí. 
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SSppoolleeččeennssttvvíí  mmllaaddýýcchh  rrooddiinn  

které se tak utěšeně při naší farnosti rozrůstá, připravilo na nedělní odpoledne  
29. září 2002 Farní dětské odpoledne, plné různých soutěží a her. Na jeho závěru pak 
na farní zahradě zaplál táborák. Dík patří všem, kteří se na této akci, upevňující vpravdě 
požehnané rodinné farní společenství jakkoliv podíleli. 

 

ZZZppprrrááávvvyyy   zzz   fffaaarrrnnnííí   kkkrrrooonnniiikkkyyy   

Křtem svatým vstoupili do Církve Kristovy: 
Ladislav René Horváth    Petr Puk 
Dušan Dominik Funty    Jesika Božena Anežka Dzurňáková 
Petr Denis Čonka     Stanislava Iveta Maková 
Petr Jiří Czajkowski    Martin Mazánek 
Miroslava Květoslava Klára Jakubíčková Robert Patrik Gulkáš 
Tomáš Robert Dirda    Robert Miroslav Zdeněk Gulkáš 
Amálie Anastázie Kopřivová   Pavel Josef Tetur 
Andrea Emilie Plchová    Kateřina Teturová 

 

Svátost manželství přijali tyto dvojice: 
Robert Gulkaš & Lucie Funtiová 

Jan Pilch & Dana Holubová 

 

ZZZááábbbrrrdddooovvviiiccckkkýýý   PPPRRROOOGGGLLLAAASSSÁÁÁČČČEEEKKK   ssseee   ppptttááá   

jak se vám podařilo zodpovědět otázky o andělech z minulého čísla? Nebo čest 
zábrdovických dětí zachraňovaly opět jen Monika s Martinkou...? 

A už jsou tu další otázky: 

1 - Kolik je evangelistů, kteří napsali Písmo svaté Nového zákona? 

2 - Kolik a kteří z nich byli apoštoly? 

3 - Jak se jmenoval evangelista, který byl původně celníkem? 

4 - Byl evangelistou svatý Petr? 

5 - Který evangelista napsal Skutky apoštolské? 

Otázek je to zdánlivě hodně, ale odpovědi by měly být velmi snadné. 

Teď už soutěžícím stačí vzít do rukou Písmo svaté a zalistovat v něm. 

Vítězové budou známi v úterý 26. listopadu 2002 po večerní dětské mši svaté. 
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ŠŠŠKKKOOOLLLÁÁÁCCCIII,,,   ČČČTTTĚĚĚTTTEEE!!!   OOOPPPĚĚĚTTT   BBBUUUDDDOOOUUU   PPPRRRÁÁÁZZZDDDNNNIIINNNYYY!!!   
Zábrdovický Proglasáček z důvěryhodných pramenů získal informace, které budou 

jistě zajímat všechny školáky i jejich rodiče. Jde o volné dny, které budou ve školním roce 
2002/2003. Pilné děti ve škole se mohou těšit i na odpočinek, který bude v následujících 
dnech: 

• Podzimní prázdniny budou v pondělí o státním svátku 28. října a také v úterý  
29. a středu 30. řijna - tedy s víkendem celkem 5 dní! 

• Vánoční a novoroční prázdniny budou mít školáci od pondělí 23. prosince 2002 do 
pátku 3. ledna 2003 - tedy i s následujícím víkendem plných 16 dní! 

• Pololetky začnou v pátek 31. ledna 2003 - s víkendem celé 3 dny! 

• Na jarní prázdniny ve školním roce se můžete těšit od soboty 1. března a skončí  
v neděli 9. března. Volno tedy bude mít 9 dnů! 

• Velikonoční svátky vám začnou již o Zeleném čtvrtku 17. dubna a skončí v úterý  
22. dubna 2003. Školáci, budete mít volno 5 dnů! 

• Státní svátky s volnem 1. a 8. května připadnou v roce 2003 na čtvrtky. 

• Hlavní letní prázdniny v roce 2003 započnou školákům v sobotu 28.června, skončí 
nedělí 31. srpna. 

Do té doby však uplyne mnoho dní. Do školní práce v letech 2002/03 přeje Zábrdovický 
Proglasáček pomoc Ducha svatého. 

 

HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉHHHOOO   KKKLLLÁÁÁŠŠŠTTTEEERRRAAA   AAA   KKKOOOSSSTTTEEELLLAAA   VVV...   
ZZZRRRUUUŠŠŠEEENNNÍÍÍ   KKKLLLÁÁÁŠŠŠTTTEEERRRAAA      

Dne 3. září 1783 byl celý Zábrdovický klášter znepokojen návštěvou císaře Josefa II., 
který se přišel osobně podívat, zda lze klášterních budov využít pro účely vojenské 
nemocnice. Rok na to 27. června 1784 byl Zábrdovický klášter skutečně zrušen. Všechno 
klášterní příslušenství bylo prohlášeno za státní majetek, zabavena byla i klášterní 
knihovna. 

Po zrušení kláštera byl farní chrám sv. Kunhuty odsvěcen a jeho prostoru použito na 
vojenské skladiště. Klášterní kostel byl určen za farní pro oblast Zábrdovice, Husovice, 
Horní a Dolní Cejl, Radlas a Juliánov. Z budovy někdejšího vrchního úředníka 
zábrdovického, ležící naproti bývalého kláštera, byla potom zřízena fara.  

Zrušením Zábrdovického kláštera byly přerušeny všechny práce na modernizaci 
kostela. O dokončení se už museli postarat zábrdovičtí faráři, samozřejmě už ne tak 
nákladným způsobem. Došlo také k přerušení všech vstupů, které vedly do kostela 
z konventu a prelatury.  

Celé okolí se industrializovalo, což vyvrcholilo před první světovou válkou, kdy na 
ploše panského dvora vznikají dělostřelecké dílny a z nich roku 1924 Zbrojovka.  

Populační růst zábrdovické farnosti přispěl k tomu, že se stala nejlidnatější v celé 
diecézi, a proto bylo nutné oddělit Husovice (1912) a Židenice (1935). 
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AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY   VVVEEE   FFFAAARRRNNNOOOSSSTTTIII   
VVyyuuččoovváánníí  nnáábboožžeennssttvvíí::  

ZŠ Merhautova:   Čtvrtek 14:00 
ZvŠ Sekaninova:   Čtvrtek 12:30 
ZŠ Kuldova:   Středa  1. skupina: 13:00 
       2. skupina: 14:00 
ZŠ Bratislavská:   Úterý 14:00 na faře 
ZŠ Vranovská:   Úterý 13:00 

 

NNaabbííddkkaa  ssppoolleeččeennssttvvíí::  
- Mladé rodiny:   Středa 20:30 v rodinách 
- Evangelizační:   Úterý 19:00 na faře 
- Děvčata od 10 do 15 let viz. rozpis schůzek na nástěnce v kostele 
- Chrámový sbor:   Úterý a čtvrtek 19:00 
- Katechumenát  1. ročník: Středa 19:00 na faře 
   2. ročník: Pondělí 18:00 na faře 

 

RRoozzppiiss  bboohhoosslluužžeebb::  
 Pondělí až pátek   večerní mše svatá v 18:00 
 Úterní mše svatá je zaměřena pro děti a rodiče 

Každý pátek možnost adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v kostele od 16:30 
 Sobota    ranní mše svatá v 7:30 a večerní v 18:00 
 Neděle    mše svatá v 8:00 a 9:45 
      večerní mše svatá v 18:00 
 Každou neděli jsou při dopoledních bohoslužbách katecheze pro děti v sakristii  

 

NNáávvššttěěvvaa  kknněězzee  uu  nneemmooccnnýýcchh::  
Pátky má pan farář vyhrazeny pro návštěvy u nemocných. Pokud máte doma nebo 

v okolí někoho nemocného, rád přijde posloužit sv. svátostmi. 
 
 

Zpráva pro ty, kteří se stali příznivci našeho kresleného seriálu Neobyčejný příběh. 
Nebojte se příběh bude pokračovat, ale tentokrát neměl autor čas jej připravit a ani nezbyl 
dostatečný prostor v časopise na jeho uveřejnění. 

        Děkujeme za pochopení. 

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích, 
Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor Václav Műller, grafická úprava Ing. Roman Smékal. 


