
 

AAAllleeellluuujjjaaa,,,   žžžiiivvv   bbbuuuďďď   nnnaaaddd   sssmmmrrrtttííí   ssslllaaavvvnnnýýý   VVVííítttěěězzz   !!!   
 

                     Díky za slova odpuštění,                             Díky za onen kalich spásy, 
                     díky, že smrt jsi podstoupil,                         díky za Krve drahý tok, 
                     díky, žes lidské pokolení                             díky za Srdce plné lásky, 
                     křížem vykoupil.                                           za zraněný bok   . 
 

BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   OOO   SSSVVVAAATTTÉÉÉMMM   TTTÝÝÝDDDNNNUUU   AAA   VVVEEELLLIIIKKKOOONNNOOOCCCÍÍÍCCCHHH   222000000777   
   

KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE 
    

8:00  mše svatá s lidovým zpěvem – pašije 
9:45  svěcení ratolestí v čenstochovské kapli, průvod do chrámu, mše svatá  

  s pašíjemi a duchovní hudbou postních motet českých skladatelů: M 
  Příhody, S.Macha, V.Říhovského a Z.Hatiny  

17:30  pobožnost křížové cesty dětí  
18:00  večerní mše svatá 

    
ÚTERÝ    

16:00  velikonoční sv. zpověď 
17:30  modlitba sv. růžence a za požehnání evangelizace naší farnosti 
18:00  dětská mše svatá  

    
STŘEDA   

8:00  návštěvy nemocných. Na Velký pátek není dovoleno podávání sv.  
  přijímání mimo obřadů 

16:00  velikonoční sv. zpověď 
17:30  pobožnost křížové cesty a modlitba za požehnání evangelizace naší farnosti 
18:00  mše svatá s lidovým zpěvem 

    
ZELENÝ ČTVRTEK  - Připomínka Poslední večeře Páně  
Dopoledne kostel uzavřen, kněžská mše svatá s o. biskupem na Petrově v 9.00 h 
    

16:00  velikonoční sv. zpověď 
17:30  modlitba sv. růžence a za požehnání evangelizace naší farnosti 
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18:00  památka Poslední večeře Páně, mše svatá se skladbami vokální                       
  polyfonie (zpívá Schola mládeže, řídí Mgr.M.Grůzová). Po mši  
  sv. přenesení Eucharistie do Getsemanské zahrady, odhalování oltářů 
  a soukromé adorace věřících 

23:00  společná adorační pobožnost farnosti před Eucharistií (do 24.00) 
    
VELKÝ PÁTEK   Den Umučení Páně 

8:00  adorace věřících v getsemanské zahradě – Den přísného postu 
15:00  pobožnost křížové cesty 
18:00  Velkopáteční obřady: bohoslužba slova, pašije, uctívání Svatého                      

  kříže, svaté přijímání, duchovní hudba:  Schola mládeže 
    
BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční vigilie 

8:00  soukromá adorace u Božího hrobu 
20:00  Bohoslužba světla, bohoslužba slova, křestní bohoslužba, bohoslužba   

  oběti.Duchovní hudba: Responsoria P.J.Olejníka zpívá Schola mládeže, 
  dále: Václav. Em. Horák: Missa  Quinta B dur, L.Koželuh: Ó, salutaris  
  Hostia, W.A.Mozart: Aleluja V.Říhovský: Laudate Dominum,  
  J.J.Pihert: Regina coeli op.69, R.Führer: Píseň o vzkříšení Páně op100,  

  
K.Nanke: Aleluja, živ buď 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
8:00  mše svatá s lidovým zpěvem, svěcení pokrmů  
9:45  slavná mše svatá s duchovní hudbou: Marc A.Charpentier: Intráda,                                        

  J.Gruber: Missa festiva op. 14, C.R.Cristinus: Terra trembit op. 80  
  Haec Dies op. 67, St.K.Vrbka: Aleluja – Žalm 150, S.Mach: Regina 
  svěcení pokrmů 

17:30  modlitba sv. růžence a za požehnání evangelizace naší farnosti 
18:00  večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

    
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
Bohoslužby jako v neděli, to je v 8.00, 9.45 a 18.00 hodin 
    
BÍLÁ NEDĚLE – Neděle Božího milosrdenství 

8:00  mše svatá s lidovým zpěvem, svěcení pokrmů  
9:45  mše svatá s duchovní hudbou: František Picka: Missa brevis C dur 

  S.K.Vrbka: Ó, salutaris Hostia,  Zd. Hatina: Gloria Patri… 
17:30  modlitba sv. růžence a za požehnání evangelizace naší farnosti 
18:00  mše svatá s lidovým zpěvem, svěcení pokrmů  

 
OOO   SSSPPPRRRAAAVVVEEEDDDLLLNNNOOOSSSTTTIII   

 

Tak trochu z nedostatku času, ale taky pro poučení (svoje vlastní!) jsem pro 
úvodní slovo tentokrát zahrábl do archívu. S pár přáteli jsme před časem během 



dvou let přemýšleli a psali o ctnostech a nectnostech, jak je zachytil Matyáš 
Bernard Braun na sérii soch v Kuksu. Pěkně postupně. Novým, naprosto 
současným prvkem v tomto zveřejňování starožitností je ale volba tématu. 
V souvislosti s Velkým Pátkem a následnými událostmi, bez váhání: 
 
 Přemýšlel jsem o Víře a měl od začátku jasno. Najednou přišla Spravedlnost 
a musel jsem začít přemýšlet. Takže je to vlastně asi dobře. 
 

 Na stůl jsem si položil papír a tužku (šlo o šmírák a zelený centrofix – třeba to 
bude někdy důležité) a napsal slovo spravedlnost. Hned poté a během 
následujícího dne se na něm objevila další slova, v mé hlavě (či srdci, či ledví) 
související s tím prvním: spravedlivý, pravý, právo, pravda, pravidlo, po chvíli 
přemýšlení pravidelný a pravidelnost (snad ve významu stejnost, stálost), a druhý 
den slovo správný. 
 

 Když se někoho zeptáte, jestli je spravedlivé odsoudit stejně dva provinilce 
proti jednomu zákonnému pravidlu, přičemž jeden kradl z touhy mít víc než jiní               
a druhý z hladu, asi vám odpoví, že ne. Přitom to podle práva je. Ale není to 
správné. Nebo se zeptáte, jestli je správné mluvit pravdu. Řeknou, že ano. A pak 
se zeptáte, jestli je správné být pravdivý vůči nic netušícímu nemocnému 
způsobem: jsi nemocný – za měsíc umřeš – nazdar. 
 

Pravda je krutá a spravedlnost slepá, říká lidový klasik. A chtělo by se dodat, 
že nemá srdce. Ale má. Jenom je umístěno jinde. V milosrdenství a lásce. Člověk 
taky není jen souborem plic, kostí, kůže, mozku, srdce, jater, ledvin, střev. Smysl to 
všechno dává jen ve vzájemné propojenosti. Jedině tak organismus žije. Pokud se 
rozpojí, dochází k rozkladu, k zániku. 

 

Pravda bez lásky není pravda, stejně jako láska bez pravdy není 
opravdová(!) láska. Spravedlnost a Milosrdenství jsou jak manželé, vzájemně se 
potřebují a zároveň obdarovávají, dávají smysl jeden druhému. Jeden je kostra a 
druhý tělo, jeden drží a druhý dává libý tvar. První bez druhého je hrozným 
strašákem a druhý bez prvního rozbředlým sulcem. 

 

Bůh je pravda i láska zároveň. Není boha spravedlivého otce a vedle toho 
milosrdné matky a vedle toho boha lásky a vedle toho boha naděje a vedle toho 
odpuštění.. Bůh je všechno ve všem. V osmero blahoslavenstvích tento Bůh 
neoslovuje osmero druhů lidí, ale člověka, který je všechno ve všem. 

 

Spravedlnost je správná jedině tehdy, když je pravá, pravdivá, podle práva                        
a pravidel, a s vědomím, že není na světě sama a jediná, že slouží a je 
obsluhována dalšími ctnostmi, že jen v propojenosti s nimi se stává ctností, a bez 
nich by byla škůdcem. 

 

Jan 
 

BBBlllaaahhhooopppřřřááánnnííí   oootttccciii   JJJiiiřřřííímmmuuu...   
 

V sobotu po Velikonocích, 14. dubna 2007 se dožívá 39 roků duchovní 
správce zábrdovické farnosti, Mgr. Ing. Jiří ROUS. K  tomuto, byť nekulatému  
výročí narození, mu všichni návštěvníci našeho kostela a jeho přátelé přejí hojnost 
energie a Božího požehnání ke zdolání úkolů, které si pro rozšiřování království 
Boží lásky (nejen ve své farnosti) předsevzal. A také splnění „snu“ o kterém hovořil 
před skupinou evangelizátorů (ve smyslu Mt 23, 37). 



RRRAAADDDOOOSSSTTTNNNÁÁÁ   EEEVVVAAANNNGGGEEELLLIIIZZZAAACCCEEE   
 

V  sobotu před druhou nedělí postní, 3. března 2007, se po modlitbě                       
a s požehnáním našeho faráře, rozešlo  sedm dvojic - v jedné z nich byl i otec Jiří 
Rous - a zamířilo do nejbližších ulic naší farnosti. Jejich úkolem bylo vyzkoušet 
praxí, jak se bude dařit téměř rok připravovaná evangelizace. Několik žen zůstalo 
v chrámě, aby modlitbami podepíraly ty, kteří šli oslovit naše spoluobčany                          
a zvěstovat jim radostné poselství, že i je má Pán Bůh rád.  

 

Po návratu „ z terénu“ jsme se zeptali jedné z žen na její dojmy z přijetí 
v domácnostech. 
 

R: Které ulice bylo v plánu  nejprve navštívit? 
B: Dvojice navštívily ulice Zábrdovickou, Šámalovu, Krokovu, Kuldovu                             

a Tomáškovu. 
R: Na co jste myslila než jste stiskla první zvonek u dveří? 
B: Myslela jsem na to, co řeknu člověku, který mi otevře. 
R: Měly jste trému nebo dokonce strach, že s vámi lidé drsně „vyběhnou“? 
B: Měla jsem trému, ale na druhou stranu jsem se těšila. 
R: Jaké bylo první přijetí a reakce oslovených? 
B: Při prvním setkání jsme byly odmítnuty, ale slušně. Teprve čtvrtá rodina 

byla zvědavá co jí  neseme a proč. 
R: Jak dlouho jste chodily? 
B: Skoro dvě a půl hodiny. Všechny skupinky měly v kostele sraz                           

ve 12 hodin, aby si řekly jak  jejich setkávání probíhala a jak z těmito zkušenostmi 
postupovat dál. My přišly o něco    později, poněvadž jsme se zapovídaly s jedním 
pánem. 

R: Má tato forma šíření radostné zvěsti smysl a půjdete evangelizovat 
znovu? 

B: Jistě že má smysl. Byly jsme nadšené a půjdeme znovu. Evangelizace 
bude nadále  probíhat podle možností jednotlivých dvojic, třeba i mimo víkendy, ale 
podle připraveného plánku farnosti. Společné setkávání a sdílení zkušeností se 
uskuteční každou neděli dopoledne po 11 hodině. Za úspěch akce je třeba se stále 
modlit a k tomu vyzýváme i vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů  přímých návštěv 
nemůžete účastnit. 

R: Děkujeme za rozhovor a přejeme vaší snaze požehnání Boží. 
 

 

    Bilancování evangelizace uplynulého týdne se v neděli 10. března účastnil 
jako host i regionální redaktor Katolického týdeníku pan Václav Štaud. Byl 
překvapen, jak je naše zábrdovická farnost živá a kolik lidí se evangelizace po 
bytech účastní. Se zájmem si vyslechl zkušenosti, jak o nich jednotlivci hovořili. 
Většina se shodla na tom, že mnohem vstřícnější a přístupnější je střední generace 
než starší. S radostí v hlase vyprávěly ženy o přijetí v romských rodinách, které 
většinová společnost považuje za problematické. O jiných životních zvláštnostech 
této komunity, bydlících v ulicích naší farnosti, zasvěceně promluvil  otec Jiří Rous. 
Jeho rady jak reagovat např. na pozvání do bytu nebo přijetí nabídnutého 
občerstvení od těchto spoluobčanů, byly velmi cenné. Upozornil zejména na to, že 
nejvíce ceněnými slovy a tématy v rozhovoru o Bohu jsou slova kříž a srdce.  



    Několik referujících hovořilo o zájmu oslovených o křest svých dětí. 
V takovém případě se mají obrátit přímo na duchovní správu farnosti, jejíž adresa 
je součástí skládánky, referující  textem i snímky o aktivitách zábrdovické farnosti   
a jejích společenstvích, kterou evangelizátoři rozdávají. Jsou-li v domě děti, 
dostanou „svatý obrázek“, projeví-li někdo zájem o bibli, je mu nabídnuta. Náklady 
na tisk skládanky, případně na koupi biblí,  kryje ve farnosti zvláštní kasička.                  
O aktualitách evangelizace referuje i nástěnka v kostele, kde je možné na plánku 
ulic sledovat, které z nich už naší evangelizátoři navštívili. 
    Celá akce má i zpětnou vazbu na ty, kdo ji provádějí. Přináší jim nejen vlastní 
vzdělávání ve věcech víry, ale i prohloubení duchovního života, především vědomí 
závislosti na Bohu. 

 

Obdobnou evangelizaci provádí v Brně i Společenství neokatechumenátu. 
Jeho několik vylosovaných dvojic vyšlo do ulic města v neděli  4. března 
odpoledne. Neměly přesný plán, oslovovaly občany nahodile např. před 
supermarkety nebo v parku na Špilberku. Většinou byly při oslovení odmítnuty, 
jakoby měl pravdu článek v deníku MF DNES ze soboty 3.3.2007 s titulkem: 
“Česko opět vede. V bezbožnosti.“, hodnotící religiozitu v Evropské unii. A to je 
smutné prvenství. Právě proto je třeba seznamovat českou společnost se 
skutečností, že Bůh je naše jediná naděje.  

                                                                                                R. 
 

VVVýýýzzznnnaaammmnnnééé   dddnnnyyy   vvveeellliiikkkooonnnooočččnnníííhhhooo   ooobbbdddooobbbííí   222000000777   
14.4. 

 
- 
 

Duchovní správce zábrdovické farnosti otec Jiří Rous se dožívá 39 
roků 

16.4. -  Před 80 roky se v bavorském Mertlu narodil Joseph Ratzinger 
19.4. 

 
- 
  

Druhé výročí volby kardinála Jos. Ratzingera  papežem Benediktem 
XVl. 

21.4. -  Roku 1926 se narodila současná britská královna Alžběta II. 
22.4. -  Emeritní zábrdovický farář otec Jiří Bílek se dožívá 85 let. 
 -  Roku  1990 navštívil Velehrad papež Jan Pavel II. 
23.4. 

 
- 
  

Uplynulo 1010 roků od zavraždění pražského biskupa svatého 
Vojtěcha 

24.4. - Svátek  svatého Jiří – patrona světových skautů a otců Bílka a Rouse. 
26.4. 
 

- 
 

Uplynulo 62 roků od osvobození města Brna od nacistických 
okupantů. 

30.4. - Uplyne již 35 roků od úmrtí básníka Václava Renče 
1.5. -  Svátek svatého Josefa – dělníka – Státní svátek 

 -  Roku 1894 se v Brně – Husovicích narodila Helena Kafková, pozdější 
  blahoslavená řeholnice III. Řádu sv. Františka - Sester křesťanské lásky 

8.5. -  Památka Panny Marie – prostřednice všech milostí 
 -  Roku 1945 kapitulovalo nacistické Německo – konec 2. světové války 
13.5. -  Uplynulo 90 roků od zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě 
 -  Roku 1894 byla v zábrdovickém kostele pokřtěna Helena Kafková  

 
- 
  

Před 26 roky – 1981 – byl teroristou Mehmetem Ali Agcou spáchán 
atentát na Svatého otce Jana Pavla II. 

15.5. -  Roku 1990 navštívila Československo Matka Tereza z Kalkaty 
16.5. -  Svátek svatého Jana Nepomuckého – hlavního patrona Čech 



17.5.  -  Oslaví kardinál Miroslav Vlk, primas český 75. narozeniny 
18.5. 

 
- 
  

V polských Wadowicích se narodil Karol Wojtyla, pozd. papež Jan 
Pavel II. 

21.5. -  Roku 1995 došlo v Olomouci Svatým otcem Janem Pavlem II. 

  
ke svatořečení  blahoslavených Zdislavy z Lemberka a Jana 
Sarkandra. 

27.5. -  Slavnost Seslání Ducha svatého 

 
- 
  

Uplyne 338 roků od beatifikace  našeho chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie 

 

BBBRRRNNNĚĚĚNNNSSSKKKÉÉÉ   KKKOOOSSSTTTEEELLLYYY   
 

  Od prvního vydání publikace Brněnské kostely patera Jiřího Bílka,  tehdy 
zábrdovického duchovního správce, uplynulo 19 roků.  V roce 1988 mohla vyjít 
s předznamenáním „Pro vnitřní potřebu“ a jen v brožované podobě. Nevíme, zda 
Kartuziánské nakladatelství mělo v úmyslu připomenout 85. narozeniny autora otce 
Jiřího Bílka, připadající na duben letošního roku, vydáním  tohoto titulu v knižní 
podobě, v níž popis 32 kostelů je doplněn 230 nádhernými fotografiemi Oty Tučka. 
Tím se stala knížka se základními historickými údaji o sakrální architektuře 
brněnského regionu reprezentativním dárkem nejen pro milovníky Brna, ale svou 
anglickou a německou verzí bude jistě interesantní i pro cizince, kteří naše město 
navštíví. Toto nové zacílení si vynutilo proti původnímu vydání značnou redukci 
původního textu o. Bílka. Chápeme, že některé tehdejší reálie již neodpovídají 
skutečnosti nebo jsou pro zamýšlený účel nepodstatné, bohužel zkrácení celek 
ochudilo, zejména v popisech chrámových interiérů. A to je škoda. Nicméně za 
vydání se  Kartuziánskému nakladatelství a za úvodní slovo Jiřímu Bohumilu 
Braunerovi se sluší poděkovat. 

                 
VáM 

 

Osmdesát pět let otce Jiřího Bílka 
 

  Na zasloužilém odpočinku v rodném Velkém Meziříčí  žije dlouholetý 
zábrdovický farář otec Jiří Bílek. 22. dubna 2007 oslaví své 85. narozeniny. Farníci 
od Nanebevzaté Panny Marie mu k tomuto vzácnému jubileu přejí nejen hojnost 
tělesného zdraví, ale hlavně šťastný životní podzim, ozařovaný Sluncem života, 
milostmi od našeho Pána a jednou Jeho otevřenou, láskyplnou náruč.                             

                                                                                                                   R. 
 

ZZZEEE   ZZZAAASSSEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉ   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   RRRAAADDDYYY...       

Za předsednictví otce Jiřího Rouse se v sobotu 3. března sešla v zákristii 
kostela zábrdovická farní rada (ZFR), aby projednala některé aktuální otázky                 
a úkoly. Otec Rous nejprve přítomné informoval o průběhu prvního dne 
evangelizace (viz samostatný článek).  Další zpráva se týkala postupu oprav farní 
budovy a v souvislostmi s ní nutnost získat finanční prostředky na krytí těchto prací. 
Odhad je vyčíslen hodně nad milion korun, takže bude třeba poprosit farníky, aby 
přispěli na sbírky orientované na tento účel. Dotace cílené na opravu kostela nelze 
v žádném případě užít na opravu fary. O vnější barevnosti jejich zdí rozhodnou 
památkáři. 



  O 2. farním plesu informoval Dominik Grůza. Podle něj byl společensky                   
i ekonomicky úspěšný, ačkoliv tentokrát bylo méně účastníků. Po uhrazení všech 
nákladů je finanční zisk 5.420 Kč.  O tomto zůstatku bude rozhodnuto později. 

Účastníci zasedání po diskusi schválili některé termíny akcí, z nichž nejbližší 
byl mládežnický víkend 16. – 18. března 2007. * Příští zasedání ZFR je 
naplánováno po Velikonocích na sobotu 14. dubna 2007.                                                                        

JiS + R. 
 

MMMÁÁÁMMMEEE   NNNOOOVVVÉÉÉ   MMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAANNNTTTYYY   
 

Na neděli 13. března jistě nezapomenou dva bratři Tymočkovi. Při mši svaté 
byli Vašík i Kubík poprvé obléknuti do ministrantských komží a rochetek a byli tak 
přijati do společenství zábrdovických ministrantů. Slavnostní den, kdy se stali 
služebníky Páně u oltáře, jim bude připomínat i snímek s panem farářem 
v čenstochovské kapli.  

 

NNNěěěkkkttteeerrrééé   aaakkkccceee   zzzááábbbrrrdddooovvviiiccckkkéééhhhooo   fffaaarrrnnníííhhhooo   ssspppooollleeečččeeennnssstttvvvííí   
 
Akce byly naplánovány a schváleny zábrdovickou farní radou.  

 

1) Zdárně probíhá evangelizace v domácnostech. Věřící, kteří ji podle 
plánu a dle svých časových možností provádějí, jsou s dosaženými výsledky 
vesměs spokojeni. Každou neděli před polednem sdílejí své zkušenosti z minulých 
návštěv. Nicméně prosí ostatní o podpůrnou modlitbu.       

 

2)  Dětský karneval se bude konat odpoledne o Bílé velikonoční neděli, to je 
15. dubna 2007 ve farním sále.           

3)   Farní výlet  je společenstvím rodin připravován na 8. květen (státní 
svátek). Sraz těch, kteří se chtějí zúčastnit je v 8.00 hodin před farní budovou na 
Lazaretní ulici. 
 

4)  Spolčo mládeže plánuje farní odpoledne dětí, spojené s různými atrakcemi 
a hrami na sobotu 19. května 2007.  

 

5)  Prázdninový Břežanský tábor bude od pátku do neděle 20. až 29. července 
2007 

 

6)  Duchovní cvičení  (na Velehradě) je připravováno od 29. 7. do 4. 8. 2007. 
Povede jej opět otec Jiří Rous. Cena 1600,- Kč, pro výdělečně činné, pro studenty 
cca 1200 Kč. Přihlašovat se můžete v zákristii. 
 

7)  Ve středu 15. srpna, o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie je plánován 
televizní přenos mše svaté z našeho zábrdovického kostela 

 

8)   Cíl a termín tradiční podzimní farní pouti  nebyl dosud stanoven. Bude 
včas ohlášen. 

                 
R. 

 
 
 

KKKŘŘŘÍÍÍŽŽŽOOOVVVÁÁÁ   CCCEEESSSTTTAAA   VVV   TTTEEELLLEEEVVVIIIZZZIII   
 

O Květné neděli 1. dubna 2007 odpoledne bude v rámci Křesťanského 
týdeníku a pořadu Cesty víry vysílán další díl cyklu, nazvaného Poezie v kostele. 

 



     Tentokrát bude na obrazovce RAPSODICKÉ DIVADLO z Olomouce, které 
nastudovalo 
poetický dramatický text francouzského básníka, dramatika i diplomata, člena 
Francouzské akademie Paula Claudela : KŘÍŽOVÁ CESTA, v překladu                      
O. F. Bablera. V televizním snímku, natočeném v čenstochovské kapli 
zábrdovického kostela, účinkovali manželé Pavlíkovi.  Marian Pavlík doprovázel 
mezi jednotlivými zastaveními textů křížové cesty citlivou hrou na violoncello z díla 
Španěla Gabriela Foreé, skvělou recitaci své ženy Martiny .   
     I když natáčení, režírované básníkem Františkem Schildbergem nebylo 
široce oznámeno, přece jen se kaple naplnila převážně mladými lidmi, kteří prožili 
hlubokou meditaci nad utrpením našeho Spasitele. Nešlo o přecházení 
k jednotlivým zobrazeným zastavením, jak je zná liturgie, nicméně atmosféra, 
vyvolaná verši velikého katolického básníka v prožitku recitátorky, doprovázená 
drobnými gesty jejich rukou, byla podmanivá. Naprosto nešlo o vnější divadelní 
projev. Ve spojení se sametovým tónem nástroje bylo toto představení 
Rapsodického divadla spíše rozhlasovým projevem s vysokou profesionalitou obou 
účinkujících.  Nalaďte si  Cesty víry o Květné neděli. Uvidíte a uslyšíte.                

VáM. 
 

SSSPPPOOOLLLEEEČČČEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ   RRROOODDDIIINNN   
 

Když jsme někdy na podzim plánovali jarní prázdniny na horách, ani ve snu 
nás nenapadlo, že by mohla chybět taková samozřejmost, jakou je sníh. Jak se 
blížil únor a předpovědi tvrdily, že zima letos nebyla, není a ani nebude, tak                       
i největší optimisté (děti) začali uvažovat, že místo lyží a bobů naložíme kola                    
a kolečkové brusle. Nakonec jsme lyže přece jen vzali - co kdyby. Vyrazili jsme na 
faru do Strážku na Vysočině. I tady již začínaly kvést sněženky a talovíny a naší 
poslední nadějí se stal uměle zasněžený Harusův kopec u Nového Města. Takže ti 
„velcí“ si alespoň trochu zalyžovali, maminky opálily a malí nelyžaři si vyhráli 
v kalužích, na zbytcích sněhu a v lese si stavěli domečky pro zvířátka.  
Fara ve Strážku je poměrně prostorná, a tak se našlo místo pro pánský vláčkový 
klub, dámskou výtvarnou dílnu a dokonce jsme po večerech mohli zhlédnout 
večerníček v podání našich dětí. 

Za zmínku stojí i návštěva muzea v Novém Městě, kde děti nejvíc zaujala 
historická třída, ve které si pod vedením pana učitele zazpívaly z plných plic. 
Jistým povzbuzením bude jistě i to, že nám vyrůstá nadějná generace fotbalistů                             
a fotbalistek, která neváhá bojovat o míč i za cenu pádů, srážek a šrámů. 
Nejmladšímu fotbalistovi bylo 15 měsíců. Aby se i ostatní dostali ke hře, muselo se 
hrát s dvěma míči zároveň. 

Co dodat. Snad jen to, že i když nebyl sníh, rozhodně nelitujeme společně 
strávených chvil. A když děti večer usnuly, došlo i na vážnější témata a my jsme si 
znovu uvědomili, jak krásné a důležité je společné sdílení radostí i starostí.      

Společenství rodin 
________________________________________________________________________________ 
ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně 
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. www.zabrdovice.cz 


