Vychází 25.2.2001

íslo 3.

4ro ník IX.
EMOHOUCÍ BO E, ty nám dává milost, abychom se ty icet dní
ipravovali na Velikonoce; prosíme t , a v postní dob hloub ji pronikneme do
tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdov ji z n ho ijeme.
Vstupní modlitba 1. ned le postní

M
Miillíí ffaarrnnííccii!!
Postní doba nás ka dý rok upozor uje na nutnost bdít nad
vlastním ivotem, z íkat se nesprávných názor a postoj , a tak
vytvo it Kristu v í místo v na ich srdcích.
Ke konci lo ského roku do lo k události, která rozru ila
katolický sv t. Pape se rozhodl uve ejnit úplné zn ní tzv. t etího fatimského
tajemství. Tento text se obávali zve ejnit pape ové tém celé století a v myslích
mnoha v ících vzbuzoval zna né obavy i nezdravé fantazie. Proto Vám p iná íme
na jiném míst na eho asopisu plné zn ní t etího tajemství a pro tento úvod
vyu ívám my lenky z teologického komentá e pape e a Kongregace pro nauku víry.
Fatimské d ti m ly krátký okam ik vid ní pekla, p esto e p i tom mohly zem ít
hr zou. Panna Maria dopustila, aby vid ly pád ubohých h ník proto, aby je
zachránily, aby jim ukázaly cestu záchrany. Cestou, která vede k význa nému cíli
víry (ke spáse du í 1Pt 1,9), je úcta k Neposkvrn nému Srdci Panny Marie. D vod
je z ejmí utvá ejícím postojem mariánských ctitel se stává její „a se mi stane podle
tvého slova.“ Budoucnost není nav dy rozhodnutá a její podoba závisí na na em
postoji k výzv : „pokání, pokání.“ Výzva Matky Bo í má uvést do pohybu na i
svobodu, která zm ní p ítomnost a p edejde t kým událostem, p ed kterými
poselství varuje. Tak byl také Svatý otec pro sílu víry a modliteb uchrán n p ed
smrtelnou kulkou, kterou vizioná i vid li umírat pape e. Na e láska jdoucí a na k
a na e modlitby jsou moci, které mohou m nit d jiny a jsou siln í ne st ely.
Události, které popisuje fatimské poselství u jsou minulostí. Ale to, co
stává je výzva k modlitb jako cest ke spáse du í a ve stejném smyslu volání
te pokání a obra te se.“ Mariino srdce otev ené Bohu zm nilo sv t. Budeme-li
jako ona odpovídat Bohu „ano“ bude i na ím prost ednictvím p icházet do sv ta
Spasitel, který nás vyzývá: „Bu te dobré mysli, já jsem p emohl sv t“ (Jn 16,33).
Otec Ji í
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P
Poobboo nnoossttii K
K íí oovvéé cceessttyy vv nnaa eem
m kkoosstteellee
V postní dob leto ního roku, která zapo ne Popele ní
st edou dne 28. února 2001, budou v zábrdovickém kostele
Panny Marie Nanebevzaté op t pobo nosti K ové cesty.
První z nich bude o prvním pátku 2. b ezna 2001 p ed
ve erní m í svatou, to je v 17.30 hodin.
Pobo nosti budou ka dou st edu, pátek a v ned li v dy v 17.30 hod.

ivítání sedmi state ných
V den vzpomínky na obrácení svatého Pavla, 25.ledna 2001, se konala v
na em kostele malá duchovní slavnost. Duchovní správce farnosti Otec Ji í Rous
ijímal do na eho spole enství sedm mladých lidí, kte í se milostí Bo í rozhodli k
íprav na p ijetí svatého k tu. Znamením svatého k e na elo, ústa, hru a
rameno byli p ed shromá
nými farníky p ijati mezi katechumeny.
Modleme se za to, aby Duch svatý posiloval jejich touhu a vzd lával je v
pravdách víry, aby se stali skute nými u edníky Kristovými.

Dopisy z INDIE od Leeny Rebello
Ve tvrtek 25. ledna p inesla po ta velkou obálku a v ní
dva dopisy, psané neznámým písmem. Na stí byly v obálce
idány i jejich anglické p eklady. Jak se ukázalo, poslala nám
je ctihodná sestra Maria Goretti, která nám zprost edkovala
adoptivní farnici Leenu Rebello. S originály p vodních dopis
Leeny, napsaných v
i a písmu její indické mate tiny a jejich
eklady do angli tiny a následn do
tiny, se m eme
seznámit na nást nce farní charity. eský p eklad dopisu
napsaného nám v listopadu 2000 je oti n v na em asopisu.
Zde uvádíme ást originálního textu, který nám zaslala Leena
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Toto je p elo ený text dopisu, který nám zaslala Leena .

Milý sponzor tí rodi e. Srde né pozdravy od Leeny.
Doufám, e t chto pár ádk ode mn Vás zastihne v dobré nálad a pevném
zdraví. Dostala jsem od Vás dopis ze 14. zá í. M la jsem velikou radost, kdy jsem
se dozv
la, e mí adoptivní rodi e jsou leny k es anské katolické dobro inné
organizace. Znovu Vám chci pod kovat, e mn podporujete v mém vzd lávání. Je
mi líto, e Va e informace o zahájení kolního roku byla mylná. To je má chyba,
proto e jsem Vám o tom je
nenapsala. Ná kolní rok za íná 1. ervna a kon í
31. b ezna. V pr
hu roku máme 15 a 22 dn volna. To jsou íjnové pololetní
prázdniny, které za ínají po pololetních zkou kách v zá í. Letní prázdniny jsou od
1. dubna do 30. kv tna. V b eznu máme ka doro ní záv re né zkou ky.

Bydlím hned vedle kostela a ka dou ned li chodím na m i. P i leto ních
pololetních zkou kách jsem byla úsp ná a nyní mám 17. dn pololetních prázdnin.

Vánoce jsou pro nás p ipomenutím narození Je e Krista. P i této p íle itosti
Vám chci s celou mou rodinou pop át Veselé Vánoce a úsp ný nový rok 2001.
Snad Vám tyto Vánoce p inesou hodn radosti a
stí do Va eho ivota v novém
tisíciletí. V prosinci se bude po ádat váno ní setkání sponzorovaných d tí.
Od Sr. Maria Goretti dostanu va im jménem také já dárek. D kuji Vám za Va i lásku
a
drost. Je
jednou Vám p eji astné Vánoce a astný p íchod Nového roku.
S tím se s Vámi lou ím a posílám Vám v em pusu.

Va e milující dít
Leena Rebello
Ø Z farní MATRIKY
V m sících lednu a únoru byli k tem vt leni do Církve Kristovy tito novok
6.1.

Anna Ludmila Burianová

20.1.

Franti ek Malík

3.2.

Marie Kroková

V t chto m sících p ijali svátost man elství tito snoubenci:

9.1.

Igor Pokuta a Helena Horváthová

3.2.

Josef Straka a Hedvika Tomaschková
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nci:

LLoouu eenníí,, lloouu eenníí......
Po jednom a p l roce ve funkci kostelníka (a mu ského pro v echno) se v
ned li 4. února 2001 s na í farností rozlou il pan Ing. Roman Smékal, který u nás
sobil v civilní vojenské slu
. Za v echnu starostlivost pé i a ochotu cokoliv pro
pot eby kostela Nanebevzetí Panny Marie ud lat, mu farní
spole enství ze srdce d kuje a v í, e Matka Bo í mu v e
bohat odm ní. A taky doufáme, e se bude do na eho kostela i
se svou paní vracet a bude tedy pat it mezi na e farníky. V dy
si tu dali svátostný slib man elský.

Vzpomínka na blahoslavenou sestru Marii
Restitutu
Dne 30. b ezna si na e farnost
58. výro í mu ednické smrti blahoslavené
sestry Marie Restituty Kafkové, která
nacistickým víde ským soudem, byla p
vynesení rozsudku, s ata.

p ipomene
mu ednice
odsouzena
l roku od

Blahoslavená Marie Restituto, oroduj za farnost v
ní jsi byla k tem svatým p ijata do církve Kristovy.
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Zopakujme si otázky PROGLASÁ KU, které budou vyhodnoceny
ji v úterý 27. února:
1) Komu je zasv cen kostel v Husovicích?
2) Kterým svatým mu

m je zasv cen kostel v idenicích?

3) Jaká událost je zachycena na obraze za hlavním oltá em na eho
kostela a kdy je u nás poutní den?

V leto ní postní dob , která za íná Popele ní st edou dne 28. února 2001,
jsou otázky zábrdovického PROGLASÁ KA zam eny na toto posvátné období:
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1) Ve kterém dnu v týdnu, kdy Pán Je
konala POSLEDNÍ VE
E PÁN ?

ustanovil svátost oltá ní, se

2) Jak se jmenuje zahrada v Jeruzalém , KDE BYL PÁN JE
3) Kolik zastavení má K
uk ován ?

ZAT EN ?

OVÁ CESTA na Golgotu, kde byl Pán Je

Správné odpov di odevzdejte do Kv tné ned le, to je do 8. dubna 2001.
Vyhlá ení vít

bude p i d tské m i svaté v úterý "Svatého týdne"
ve er 10. dubna 2001.

(Nápov da: Zú astn te se pobo nosti .... a budete znát odpov di)

Zde uvádíme celý text t etího fatimského poselství zjeveného
13.7.1917 na Cova di Iria - Fatima
Pí i z poslu nosti v i tob , m j
Bo e, který mi to p ikazuje skrze
nejd stojn ího pana biskupa z Leiria a
skrze tvou a mou nejsv
í Matku.
Po dvou ástech, které jsem ji
vylo ila, jsme uvid li po levici Na í Paní,
trochu vý e, and la s ohnivým me em
v levé ruce; jisk il a vy lehovaly z n ho
plameny, které, jako by m ly zapálit
sv t; av ak vyhasínaly jakmile se dotkly
zá e, která vycházela z pravé ruky Na í
paní sm rem k n mu: and l ukázal
pravou rukou na zem a silným hlasem
ekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém
sv tle, kterým je B h, jsme vid li
„podobn , jako kdy
se lidé vidí
v zrcadle, kolem kterého procházejí“,
bíle oble eného biskupa „vytu ili jsme,
e je to Svatý otec“. Dal í r zní
biskupové, kn í, eholníci a eholnice
vystupovali na strmou horu, na jejím
vrcholku byl velký k z hrubých kmen ,

jako z korkového dubu s k rou; d íve
ne sem Svatý otec do el, procházel
velkým
polorozbo eným
m stem,
rozechv lý,
s kolísavým
krokem,
zkrou ený bolestí a trýzní se modlil za
du e mrtvol, které na cest potkával;
kdy do el na vrchol hory a padl na
kolena u paty velkého k e, byl zabit
skupinou voják , kte í na n ho vyst elili
kolik ran z pu ek, n kolik íp ; stejn
tak zem eli jeden za druhým ostatní
biskupové i kn í, eholníci, eholnice a
zné sv tské osoby, mu i i eny
zných t íd a postavení. Pod dv ma
rameny k e stáli dva and lé, ka dý
s k álovou
nádobou
v ruce,
zachycovali krev mu edník a zalévali jí
du e, které se p ibli ovaly k Bohu.
Tuy 3.1.1944
Fatimské poselství
(vydala Kongregace pro nauku víry)
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JJaakk nnaalloo iillaa ffaarrnníí cchhaarriittaa ss ffiinnaann nníím
mii ddaarryy
V polovin m síce ledna 2001 p edlo il pokladník na í farní charity pokladní
deník ke kontrole v Oblastní charit Brno. lo o posouzení p íjm a vydání
finan ních prost edk v roce 2000. P edkládáme na emu farnímu spole enství
bilanci hospoda ení:
statek k 31.Xll. 1999:

3.277,10 K

Celkový p íjem (z dar v pokladni ce):

8.982,80 K

Celkové vydání v roce 2000 inilo:

5.530,00 K

statek na kont k 31. Xll.2000:

6.730,00 K

Vydání v lednu 2001( kolné L.Rebello):
statek k 31. lednu 2001:
ehled n kterých v

4.421,00 K
2.319,00 K

ích vydání:

Z farních sbírek jsme zaplatili 2x kolné na í indické adoptivní farnici Leen
Rebello, celkem 8.842 K . Poskytli jsme 1.000 K jako p ísp vek na teologický
konvikt v Litom icích. V em dárc m Pán B h zapla .
V roce 2001 hodláme p isp t na konto pomoci ob tem zem esení na
brn nský D m sv. Markéty (pro matky v tísni). Ve spolupráci s farní správou chceme
op t uskute nit zájezd na n které mariánské poutní místo a nadále zajistit vzd lání
Leen Rebello.

4. íslo na eho farního asopisu vyjde o Kv tné ned li 8. dubna 2001

IVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brn
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 05/45 21 21 56. P ipravuje redaktor Václav M ller,
grafická úprava Ing. Roman Smékal.
BUDEME VD

NÍ ZA KA DÝ NÁM T A P IPOMÍNKY
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