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XXX         JJJDDDĚĚĚTTTEEE   DDDOOO   CCCEEELLLÉÉÉHHHOOO   SSSVVVĚĚĚTTTAAA         YYY   
PANE JEŽÍŠI KRISTE, SYNU OTCE, SEŠLI NYNÍ SVÉHO DUCHA NA ZEMI.  

DEJ, AŤ DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ V SRDCÍCH VŠECH NÁRODŮ, ABY BYLY 
UCHRÁNĚNY PŘED ZKÁZOU, NEŠTĚSTÍM A VÁLKOU. KÉŽ NANEBEVZATÁ  

PANNA MARIA, PANÍ VŠECH NÁRODŮ, JE NAŠÍ PŘÍMLUVKYNÍ. 

)))         SSSLLLAAAVVVNNNOOOSSSTTT   SSSEEESSSLLLÁÁÁNNNÍÍÍ   DDDUUUCCCHHHAAA   SSSVVVAAATTTÉÉÉHHHOOO         )))   

V neděli 15. května 2005 prožívá Církev slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, TŘETÍ 
BOŽSKÉ OSOBY. V zábrdovickém kostele budou bohoslužby: 

8.00 hod.  ranní mše svatá s lidovým zpěvem 

9.45 hod. slavná mše svatá s duchovní hudbou: P.Ferdinand Hrušat:  SOLEMNIS  
 PROCESSIO, Václav Emanuel Horák: MISSA QUINTA B-dur, Josef  
 Čapka Drahlovský: VENI SANCTE, TE DEUM, Leopid Koželuh: 
 Ó,SALUTARIS HOSTIA, kancionál čísla 422, 423, 407 

18.00 hod.  večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

Po večerní mši svaté končí doba velikonoční a začíná sedmý týden v liturgickém mezidobí. 

)))         MMMIIILLLÍÍÍ   FFFAAARRRNNNÍÍÍCCCIII         )))   
aké náš časopis začíná „pod novým papežem“ a jde o událost tak významnou, že ji 
nemohu jen tak přejít. Benedikt XVI., o kterém většina odborníků tvrdila, že se 
papežem nikdy nestane (totéž jsem si myslel i já), nastoupil na apoštolský stolec, 

aby vedl, učil a posvěcoval Boží lid. Pevně věřím, že tak Bůh vyslyšel nesčetné naléhavé 
prosby svých dětí o nejlepšího Petrova nástupce, jakého mohou dostat. Čím víc se do 
jakéhokoli rozhodnutí svolává Boží Duch, tím je rozhodnutí lepší a duchovnější. 

V den seslání Ducha svatého Vás tedy povzbuzuji, abyste se Božímu Utěšiteli co 
nejvíce otvírali a vyprošovali ho celé Církvi, počínaje Římem a konče naší farností. Potom 
se budou dít nečekané, Boží věci a my budeme kráčet cestou Ducha. To vše na přímluvu a 
podle vzoru Královny máje, kterou církevní otcové nazývali „pneumatokos“ tedy nositelka 
Ducha. 

K tomu Vám žehná 

o. Jiří 

T 
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)))         VVVÍÍÍTTTEEEJJJTTTEEE   VVV   NNNAAAŠŠŠEEEMMM   SSSPPPOOOLLLEEEČČČEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ         )))   
ěhem překrásných obřadů Bílé soboty byly křtem svatým přijaty do církve Kristovy  
a tím do našeho farního společenství tři ženy. Za své křestní patronky si vybraly: 
Táňa Šimečková svatou Hedviku Slezskou, Marcela Mimochodková svatou Marii-

Zdislavu a Veronika Holá svatou Marii-Magdalenu. Svátost křesťanské dospělosti - 
biřmování - přijala s trojicí nových křesťanek také Pavla Nagy, která si za svoji přímluvkyni  
u Pána zvolila svatou Veroniku. Uvedené svátosti ženám udělil celebrující otec Jan, který 
vyzval přítomné farní společenství, aby novým křesťankám pomohlo v dalším 
prohlubováním praktického života podle Kristova evangelia. 

ggg         PPPrrrvvvnnnííí   sssvvvaaatttééé   pppřřřiiijjjííímmmááánnnííí         hhh   
esátá neděle v mezidobí, 5. června 2005 bude pro ty, kteří ukončili předepsanou 
přípravu významným životním dnem. Při mši svaté v 9.45 hodin přistoupí poprvé ke 
stolu Páně, aby přijali do svých srdcí z rukou otce Jana návštěvu nejvzácnější - 

Tělo a Krev Pána Ježíše Krista. První svaté přijímání je slavností nejen pro 
prvokomunikanty, jejich rodiče a přátele, ale i pro celé farní společenství. Přivítejme je tedy 
svými modlitbami, aby ke stolu Páně přistupovali co nejčastěji. 

ddd         ZZZ   JJJEEEDDDNNNÁÁÁNNNÍÍÍ   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   RRRAAADDDYYY         eee   
ábrdovická farní rada se sešla na své třetí schůzce v sobotu 2. dubna 2005. 
Heslovitě naše čtenáře seznamujeme s tématy, která měla na svém jednání: 

 
- Informace o zdravotním stavu Svatého otce Jana Pavla ll. (zemřel krátce po schůzce 

ZFR). Otec Rous poskytnul informaci o konkláve a aktuální politické situaci v ČR 
- Poděkoval všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošních Velikonoc 
- Poskytnul informace o přípravách oprav v kostele a o možném využití komory (úklidové 

místnosti) ve „zpovědní místnost" 
- Prostranství před kostelem bude upraveno na náklady města 
- Z praktických důvodů se bude napříště zpovídat v kapli svaté Anny 
- Farní výlet je plánován na sobotu 7. května 2005. Cíl zatím neupřesněn 
- Byl sdělen výsledek sbírky na květinovou výzdobu, na  
- Společenství „Cácorek" se ujme pravidelných modliteb desátku růžence a modliteb za 

kněze před nedělní mší svatou v 9.30 hodin v Čenstochovské kapli. 
- Příští schůze farní rady bude v sobotu 14. května 2005 v 19.00 hodin 

PaLi 

+++         PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   ooobbblllaaassstttnnnííí   ccchhhaaarrriiitttyyy   BBBrrrnnnooo         +++   
koledníkům a všem dobrovolníkům, kteří se jakkoliv podíleli na úspěchu Tříkrálové 

sbírky 2005 se uskuteční při plavbě lodí po Brněnské přehradě v sobotu 21. května 2005  
a návštěvou Zoologické zahrady, kde bude probíhat jeden z Afrických dnů. Loď vyplouvá z 
přístaviště v 10.00 hodin. 

Za OCHB se na všechny těší hlavní organizátorka Michaela Cyprová. 

B

D

Z
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+++TTToootttooo   jjjeee   dddeeennn,,,   kkkttteeerrrýýý   uuučččiiinnniiilll   PPPááánnn...   JJJááássseeejjjmmmeee   aaa   rrraaaddduuujjjmmmeee   ssseee   zzz   nnněěěhhhooo+++   
(Žalm 117) 

šichni víme, že v sobotu v oktávu 
velikonočním 2. dubna 2005 ve 
21.37 hodin vstoupil do věčnosti ke 

svému Pánu a Jeho svaté Matce Marii 
milovaný zástupce Kristův Svatý otec Jan 
Pavel ll. - vlastním jménem Karol Wojtyla. 
Připomeňme si následujícími řádky 
vzpomínku na setkání zábrdovických farníků 
s nezapomenutelným duchovním pastýřem 
v Olomouci. 

V sobotu 21. května letošního roku 
uplyne již deset let od druhé návštěvy 
Svatého otce Jana Pavla ll. v naší republice. 
Přiletěl do Prahy již v podvečer 20.května, a 
druhého dne ráno se helikoptérou přesunul 
do Olomouce, kde na místním letišti na něj 
čekalo čtvrt milionu těch, kteří chtěli být 
přítomni svatořečení dvou českých 
blahoslavených. Počasí bylo mlhavé, drobně 
pršelo, ale ani to neodradilo téměř stovku 
zábrdovických farníků, kteří dvěma autobusy 
přijeli, aby s ostatními oslavili „den, který 
učinil Pán“ s nadějí na setkání s milovaným 
pastýřem. 

I když naše skupina byla poměrně 
daleko od oltáře, přece jen se dočkala 
chvíle, kdy přede mší svatou nedaleko nás 
projížděl papamobil se vzácnou návštěvou. 
A Svatý otec i na nás zamával. 
Nezapomenutelná chvíle životního setkání! 
O to radostněji zněl pak při bohoslužbě nad 
letištěm velikonoční chorál: „Aleluja, živ buď 
nad smrtí slavný vítěz.." A při mši svaté 
došlo ke svatořečení dvou našich 
blahoslavených. 

Rozhodnutí Svatého otce povýšit na 
oltář příkladnou obětavou matku a 
podporovatelku chudých ZDISLAVU  
Z LEMBERKA - narodila se roku 1220, tedy 
před 785 roky v Křižanově na Žďársku - bylo 
přijato věřícími českými křesťany  
s nadšenou radostí. Úmysl svatořečit 
katolického kněze JANA SARKANDRA se 
však setkalo s kritikou odloučených 

evangelických bratří, opírající se  
o náboženskou a společenskou situaci 
začátku XVll. století v našich zemích. 

Rodák ze Skočova v Těšínském 
Slezku (* 20.Xll.1576), byl obviněn za 
stavovského povstání moravskými 
evangelíky z velezrady a uvězněn  
v Olomouci. Tam byl útrpným právem nucen 
k prozrazení zpovědního tajemství. Odolal, 
ale na útrapy výslechů 17. března 1620 
zemřel. Mučednická smrt tohoto kněze byla 
pro svatořečení rozhodující. 

Svatý otec Jan Pavel ll. při homilii 
pronesl závažnou prosbu k odloučeným 
bratřím, aby odpustili naší matce Církvi 
křivdy, kterých se vůči ním v minulosti 
dopustila. Díky postupujícímu pokroku  
v ekumenizmu protesty proti svatořečení 
blahoslaveného Jana Sarkandra utichly. 

Volání: „Otče, Svatý Kopeček plný je 
tvých oveček", vítalo papeže na tomto 
památném poutním místě Moravy. Pro asi 
17 tisíc mladých bylo setkání s papežem 
Janem Pavlem ll. toho dne odpoledne 
nezapomenutelné. I počasí se umoudřilo, 
dokonce vyšlo slunce. Na toto setkání  
s mládeží - nadějí Církve Kristovy - ještě 
mnohokrát Svatý otec v pozdravech do naší 
republiky vzpomínal. Byl to tehdy v květnu 
před deseti lety skutečně 

DEN, KTERÝ UČINIL PÁN. 
Dnes už na Petrově stolci máme 

nového pastýře BENEDIKTA XVl. vlastním 
jménem Josepha Ratzingera, (narodil se 16. 
dubna 1927 v bavorském městečku Marktl 
am Inn). Ten po své první papežské mši 
svaté celebrované ve středu 20. dubna 2005 
v Sixtinské kapli prohlásil, že udělá vše, aby 
nastávající epocha Církve Kristovy úspěšně 
navázala na snahy zesnulého papeže Jana 
Pavla ll. Připojme své modlitby, aby nové 
formy evangelizace prohloubily duchovní 
život společnosti také v naší republice. 
            VaM

V 
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ddd         XXXXXX...   SSSVVVĚĚĚTTTOOOVVVÝÝÝ   DDDEEENNN   MMMLLLÁÁÁDDDEEEŽŽŽEEE         eee   
svolal ještě za svého pontifikátu Svatý otec Jan Pavel ll. Tentokrát se jej, kromě 

předpokládaných 800 tisíc mladých lidí ze všech světových kontinentů, zúčastní podle 
svého slibu kolínskému kardinálu Maixnerovi i nový náměstek Kristův Benedikt XVl. Tento 
papež podle televize CNN hovoří 10 jazyky, takže se jistě  
s některými účastníky setkání domluví jejich mateřštinou. V městě nad Rýnem bude kolem 
20 mladých i z naší zábrdovické farnosti. Ti pod duchovním vedením otce Jana Hanáka 
započnou svou duchovní pouť spolu s několika přáteli z Újezdu a Olešnice již 11. srpna 
2005 tzv. „předprogramem“ ve středisku Bobingen ve farnosti Augsburg. Odtud se přemístí 
do Kolína, kde vlastní duchovní i společenský program započne 16. srpna. Vyvrcholí 
setkáním s papežem Benediktem XVl. Světový den mladých skončí v neděli 21. srpna 
slavnostní mší svatou. Podle slibu daného naší redakci se účastníci po návratu domů podělí 
o své dojmy se čtenáři Života zábrdovické farnosti. 

+++   VVVýýýzzznnnaaammmnnnééé   dddnnnyyy   mmmeeezzziiidddooobbbííí   pppooo   SSSvvvaaatttoooddduuušššnnníííccchhh   sssvvvááátttcccíííccchhh      +++   
18.května  - Svatý otec Jan Pavel ll.,vlastním jménem Karol Wojtyla, by se dožil 85. let 
20.května  - svatého Klementa Maria Dvořáka - Hofbauera, patrona Vídně a Varšavy 

- Uplynulo 10 roků od druhé návštěvy Svatého otce Jana Pavla ll. v České  
republice 

21.května  - Slavnost posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla 
- Roku 1995 se v Olomouci konalo svatořečení blahoslavných kněze 
mučedníka Jana Sarkandra a Zdislavy z Křižanova a Lemberka  
v Podještědí 264. papežem Janem Pavlem ll. 

22.května  - Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní slavnost v Král.Poli 
- 1. výročí vyvrcholení Středoevropských katolických dnů  poutí národů k Panně 
Marii v rakouském Mariazell roku 2004 

25.května  - se v italské Pietralcine u Beneventa roku 1887 narodil světec, stigmatizovaný  
  kapucín, padre PIO FORGIONE. Mezi svaté byl Svatým otcem Janem  
  Pavlem ll. povýšen 16. června 2002. 

26.května  - Slavnost Těla a Krve Páně - dříve známé pod názvem Boží Tělo 
27.května  - 335. výročí benedikce (posvěcení) chrámu Nanebevzetí Panny Marie  

  v Zábrdovicích opatem Oleniusem 
30.května  - Svátek svaté Zdislavy, patronky křesťanských rodin 
3. června  - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
4. června  - Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
5. června  - Při mši sv. v 9.45 hodin v Zábrdovicích první svaté přijímání 
5.července  - Slavnost svatých Cyrila a Metoděje slovanských věrozvěstů 

- na Velehradě pokračování zasedání Českého církevního sněmu 
6.července  - Státní svátek. Uplynulo 610 let od upálení mistra Jana Husa v Kostnici (1415) 
6. srpna  - Svátek Proměnění Páně 
13.srpna  - Vyjde 6. číslo Života zábrdovické farnosti 
15.srpna  - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Poutní den naší zábrdovické farnosti.   

  (Z praktických důvodů si tento svátek připomeneme v neděli 14. srpna) 
- 360. výročí osvobození města Brna od švédského obléhání během třicetileté  
  války. Od roku 1995 slaveno jako Den města Brna 

16.srpna  - Zahájení XX. Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem 
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WWW         AAASSSAAABBBEEENNN   ===   ÚÚÚSSSMMMĚĚĚVVV         WWW   
edávno jsme na radiu PROGLAS poslouchali reportážní relaci o zábrdovické 
mateřské škole - přesněji o Klubu pro předškolní děti romského etnika, fungující 
na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jmenuje se ASABEN což v romštině 

znamená úsměv. V souvislosti s tímto zařízením padlo jméno Blanky Prokopové, zdravotní 
sestřičky ve Vojenské nemocnici, která je jednou z „tet“ v tomto klubu působících. 
VM: Kolik těch „tet" v klubu působí? 
BP: Vždy tři. Paní inženýrka Pavla Oujezdská, Elka Harvátová,(romská pastorační 

asistentka) a já. Když některá z nás nemůže, tak nás zastoupí jiná z dobrovolnic, třeba 
paní Dagmar Kuchařová. 

VM: Kolikrát týdně klub funguje? 
BP: Třikrát a to od 8.00 do 11.30 hodin. Cílem klubu je umožnit dětem  vstup na normální 

základní školu, tzn. učíme je správně mluvit česky. Některé děti při vstupu do klubu 
mluví jen romsky, neumí ani správně držet tužku. Procvičujeme vše, co je potřeba pro 
vstup do školy umět.  

VM: Jak je možné, že tyto děti neumí česky? Vždyť se tady narodily?! 
BP: Děti česky neumí. Doma mluví převážně romsky, trochu slovensky nebo česky, ale 

špatně. Rodiče neprojevují dostatečný zájem o vzdělání svých ratolestí. Náš klub však 
není povinným školským zařízením. Pracujeme s dětmi na základě dobrovolnosti. Aby 
děti vůbec přišly, musíme si pro ně zajít k nim domů, někdy je dokonce budíme  
a čekáme, až se obléknou. Snídají a svačí až po příchodu na faru. Na tuto stravu 
rodiče přispívají 5 korunami. Což samozřejmě nestačí, zbytek je doplácen z dotací. 
Nicméně nedají-li rodiče ani tu pětikorunu, musí dítě zůstat doma - i když třeba pláče. 
Na finančním příspěvku trváme z výchovných důvodů. 

VM: Docházejí do klubu i jiné děti než romské? 
BP: Nedocházejí. Nejde to. Pracujeme s dětmi od 3let, ty potřebují spíše individuální 

přístup, takže každá z „tet“, aby se jim mohla plně věnovat, má na starosti maximálně  
čtyři děti. Nejde jen o rozvoj intelektu, často víc záleží na budování etiky a správného 
hodnotového žebříčku. A osvojení určitých návyků, bez nichž se při vstupu do školy 
neobejdou. 

VM: Připravujete s nimi i nějaká veřejná vystoupení, besídky? 
BP: Ano. Vloni jsme nacvičily pásmo dětských koled a ty jsme provedly pro veřejnost  

v kostele při dětské besídce u jesliček. A chystáme se opět vystupovat. 
VM: Takže je vedete i nábožensky? 
BP: Nikoliv ve smyslu katechetickém. Den však začínáme modlitbou. Nejde o Otčenáš, ale 

jen o dětské vyjádření vztahu k Boží lásce. 
VM: Na faře se každý den něco děje. 
BP: Při zábrdovické faře je tzv. Dětský dům Zábrdovice. Je to  nízkoprahové středisko 

určené pro děti ulice. To navštěvuje denně 20 - 30 dětí a jeho chod mají na starosti 
pastorační asistenti. Mimo to jsou dětem nabízeny různé kroužky, jako třeba výtvarný, 
hraje se kulečník, fotbal, je tu posilovna. Akce zajišťují dobrovolníci, zejména studenti 
vysokých škol. Jsou zde skupinky dětí, kterým se snažíme věnovat o něco víc. (Např. 
menší kluci, mládež a děti navštěvují nultý a první ročník školy). S těmi se pak jezdí na 
výlety a na třídenní pobyty mimo Brno tzv. chaty. 

VM: Takže naše mladá farnost žije aktivním životem .Děkuji jménem čtenářů za rozhovor. 
Ať vaší práci žehná Duch svatý.         VaM 

N 
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Q  V  k v ě t n u  k  P a n n ě  M a r i i  v  t r n í   T  

ahledíme-li se ze Špilberka 
jihovýchodním směrem, uvidíme za 
jasného dne nad horizontem čnít 

dvě věže tuřanského kostela Zvěstování 
Panny Marie. A právě tam odedávna  
v polovině máje putovala na svoji jarní pouť 
Mariánská družina mužů a jinochů od 
redemptoristů při kostele sv. Michala. Tak 
tomu bylo až do poloviny minulého století, 
kdy poutě zakázala komunistická moc. 

Jedno z nejstarších moravských 
posvátných míst svými kořeny sahá až do X. 
století. Podle zbožné tradice prý do Tuřan 
přinesli sošku Matky Boží věrozvěstové sv. 
Cyril  
a Metoděj. Při rozvrácení Velké Moravy ji 
zbožný lid ukryl v lese, kde ji kolem roku 
1050 našel v trní chrlický rolník Horák. Na 
místě, kde byla soška nalezena, stojí dnes 
kaple s nápisem: 

„Zde Tuřanským k radosti, nalezla se 
Matka Milosti." 

Historicky se poprvé Tuřany 
připomínají listinou olomouckého biskupa 
Roberta z roku 1208. Soustavné zprávy  
o tomto poutním místě však máme až od 
XVll.století, z dob tamního faráře Jiřího 
Pekaře - Pistoriusa, který se o rozkvět Tuřan 
mimořádně zasloužil. Za švédského 
obléhání Brna roku 1645 byla vesnice 
obsazena protestantskými vojsky a ta 
tuřanský kostel proměnila v konírnu. 
Milostnou sošku ukryli před okupanty  
v brněnském františkánském klášteře, 
později dokonce ve Vídeňském Novém 
Městě. Do Tuřan byla slavnostně navrácena 
roku 1649 za faráře Matěje Petráše V 
dobách rekatolizace po třicetileté válce byla 
„Matka Boží v trní“ uctívána poutníky nejen z 
blízka, ale i ze sousedních zemí. Mezi ctitele 
tuřanské Bohorodičky patřil i historik pater 
Bohuslav Balbín. 

V roce 1666 se správy poutního místa 
ujal jezuitský řád, který v Tuřanech působil 

až do svého násilného zrušení roku 1773, 
tedy plných 107 let. Slavný den prožily 
Tuřany 28. dubna 1669, kdy při slavné mši 
svaté, celebrované olomouckým biskupem 
Karlem Lichtenštejnem, přijal nově 
jmenovaný pražský arcibiskup Matouš 
Ferdinand Sobek z Bilenberka, rodák  
z nedalekého Rajhradu, pallium (pontifikální 
symbol arcibiskupa). Slavnosti byli přítomni 
opat premonstrátského zábrdovického 
kláštera a převor augustiniánského kláštera 
u sv. Tomáše v Brně. 

Jezuité v Tuřanech roku 1693 
vystavěli vedle původního kostela kostel 
svaté Anny. Nynější podoba s širokým 
monumentálním průčelím a se dvěma 
postranními věžemi je z roku 1888. Nad 
hlavním vchodem je socha sv. Anny a nad 
ní mozaikový obraz Tuřanské Matky Boží. 
Po stranách jsou barokní sochy svatých 
Šebestiána a Václava. Před kostelem, vedle 
schodiště je socha sv. Jana Nepomuckého, 
pocházející z roku 1728 a kamenný kříž  
z roku 1811. Stranou stojí trojsoší Panny 
Marie, dále pak sv. Františka Xaverského a  
sv. Ignáce, jezuitských světců z roku 1693. 

Hlavnímu oltáři nad svatostánkem 
vévodí nejstarší moravská Madona zvaná 
Matka Boží v trní, obklopena anděly, hlavní 
důvod poutí. Dnešní úpravu provedli na 
návrh architekta Klaudia Madlmayera roku 
1950 brněnští řezbáři bratří Kotrbové.  
Po obou stranách oltáře vidíme sochy sv. 
Cyrila a Metoděje. Na pravé straně 
chrámového interiéru je oltář Panny Marie 
Bolestné a sv. Salvátora, na levé je oltář 
zasvěcen svatému Josefu, pod kůrem vlevo 
je kaple sv. Kříže. Venku na prostranství 
pravé strany kostela je kaple Zjevení Panny 
Marie v trní, na levé straně kaple ze XVll. 
století zasvěcena padlým a umučeným  
v obou světových válkách minulého století. 

Podle P.Jiřího Bílka 

Z 
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UUU         TTTrrraaadddiiičččnnnííí   pppooodddzzziiimmmnnnííí   fffaaarrrnnnííí   pppooouuuťťť         VVV   
připravuje zábrdovické farní společenství do Jihočeských SLAVONIC, kde je od roku 

1280 poutní kostel Božího Těla. Poutníkům, kteří jej v letošním Eucharistickém roce 
navštíví udělí brněnský otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle milost jubilejních odpustků. 

WWW         KKKOOOLLLIIIKKK   NNNÁÁÁSSS   JJJEEE???         WWW   
souvislosti s nástupem Benedikta XVl.na uvolněný papežský stolec, uvedla média 
údaje o počtu Římských katolíků ve světě. Podle statistiky z roku 2003 tvoří jejich 
počet v celém světě 17 % obyvatel, což je 1,08 miliardy. Nejvíce katolíků je  

v obou Amerikách celkem 541 milionů = 49,8 %. V Evropě se ke katolické církvi hlásí 282 
milionů = 25,8 %, v Africe 143 milionů = 13,2 %, v Asii 113 milionů = 10,4 % a v Oceánii  
9 milionů = 0,8 % populace. V České republice je katolíků 2,740.000 což je 27 % obyvatel.  

N.S. 

UUU         PPPrrreeemmmiiiééérrraaa   ddduuuccchhhooovvvnnnííí   ssskkklllaaadddbbbyyy   ZZZdddeeeňňňkkkaaa   HHHaaatttiiinnnyyy         VVV   
Velikonocích byla provedena v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně - 
Zábrdovicích premiéra zhudebněné modlitby ředitele tamějšího kůru Zdeňka 
Hatiny: „Gloria Patri et Filio...“, oslavující Nejsvětější Trojici. Skladba je psána pro 

sólový soprán, dále pro tři ženské sólové hlasy, smíšený sbor a varhany. Zábrdovický 
chrámový sbor se se svými sólisty skvěle tohoto úkolu zhostil. Varhanní part skladby 
virtuózně zahrál Mgr. Stanislav Kostka Vrbka. Navíc organista v závěru bohoslužby 
rozváděl Hatinovo hudební téma mistrovskou improvizací. Na úspěšném vyznění skladby 
má podíl také skvělý výkon sopranistky Marie Švédové, která interpretací sólového partu 
posluchače upoutala. 

Také chrámový sbor v Boskovicích uvedl v premiéře tuto skladbu Zdeňka Hatiny. 
Tam hudební modlitbu: „Gloria Patri...“ s velkým úspěchem nastudoval a řídil kantor Jiří 
Pohl. Skladba svým tématem není vázána pouze na vážná období adventní nebo postní. 
Lze ji při různých bohoslužebných slavnostech provádět i v liturgickém mezidobí. 

 VáM 

   WWW         HHHUUUDDDBBBAAA   AAA   DDDUUUCCCHHHOOOVVVNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO         WWW   
Zábrdovický farní úřad spolu s ARS COLLEGIUM Brno uspořádali 25.4.2005 
VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY S DUCHOVNÍM ZAMYŠLENÍM 
Monsignora Jiřího Mikuláška, generálního vikáře brněnské diecéze 

Na programu byla hudební díla barokních skladatelů: J.CH. Bacha, G.P. Telemanna, 
H.I.F. Bibera, J.M. Leclaira a A. Corelliho. Komorní soubor ARS COLLEGIUM tvoří  
a účinkovali: Kateřina Zoubková - flétna, Šárka Pilátová - cembalo, Jaromír a Štěpán 
Graffovi - housle a Michal Hreno - violoncello. Koncert měl nádhernou duchovní atmosféru  
a byl pro návštěvníky skutečným hlubokým zážitkem. Dík za velikonoční zamyšlení  
o vzkříšení patří otci Jiřímu Mikuláškovi. Dobrovolné vstupné bylo určeno na opravy kostela 

TISKAŘSKÝ ŠOTEK ZPŮSOBIL CHYBU V NÁZVU VELIKONOČNÍ BÁSNĚ ANTONÍNA 
REČKA V MINULÉM ČÍSLE ŽZF. AUTOR, KTERÉMU SE TÍMTO ZA CHYBU 

OMLOUVÁME, BÁSEŇ NENAZVAL „POMLÁZKA“ NÝBRŽ „VZKŘÍŠENÍ". 

V 

O
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Příští číslo ŽZF vyjde u příležitosti poutní  slavnosti Nanebevzetí Panny Marie  
v sobotu 13. srpna 2005. 

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 

Nevím, co 
mluvíš. 

Petr seděl venku na nádvoří. 

 

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

I ty jsi byl s tím 
Galilejským 

Ježíšem. 

Neznám toho 
člověka. 

Tenhle byl s tím 
Nazaretským 

Ježíšem. 

Neznám toho 
člověka. 

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 


