Vychází 30.9.2001
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Na i nebeskou Matku, PANNU MARII oslavíme v íjnu modlitbou
svatého R ence denn p ed ve erní m í svatou v 17.30 hodin.
V ned li 7. íjna si p ipomeneme svátek Panny Marie R

encové.

SVATÁ MATKO A NEPORU ENÁ PANNO, SLAVNÁ KRÁLOVNO SV TA,
V ICHNI, KDO SLAVÍ TVOU SVATOU PAMÁTKU, POCI UJÍ, E JIM POMÁHÁ .

Definitivní podobu modlitby svatého R ence ustanovil roku 1569 pape
Pius V. Na pam vít zství k es anských vojsk nad Turky v námo ní bitv u Lepanta
7. ijna 1571, bylo slavení liturgické památky v Církvi zavedeno v roce 1572. Od roku
1716 byl svátek R encové Panny Marie roz en pro celou Církev.
(Dle Breviá e)

Svatý r

enec za farnost Nejsv
ve Virginii

í Svátosti oltá ní

V rámci duchovního kontaktu, nabídnutého na í farnosti z USA, o n
jsme
informovali v minulém ísle na eho farního asopisu, budeme se za pot eby americké
farnosti v Norfolku spole
modlit svatý R enec ka dý 1. pátek v m sící, po skon ení
adorace p ed Nejsv
í Svátosti oltá ní, to je v 17.30 hodin. Ve stejný den, jen o 6 hodin
pozd ji, se za na i farnost modlí ameri tí p átelé v chrám Nejsv
í Svátosti oltá ní
v Norfolku, ve Virginii. Prosme Pannu Marii, a toto spole enství modlitby p inese duchovní
itek ob ma farnostem.
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Ve snaze prohloubit duchovní ivot farního spole enství p i chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích, po ádá duchovní správa farnosti
DNY DUCHOVNÍ OBNOVY. Budou zahájeny ve erní m í svatou ve tvrtek 18. íjna
2001 a ukon eny m í svatou v 9.45 hodin v ned li 21. íjna 2001. Homilie a
edná ky, jejich tématem bude „ lov k, smysl ivota, spása du e”, bude mít
pra ský dominikán P. ThLic. Jordán VINKLÁREK, OP. Najd te si chvíli asu a
rozjímejte nad texty Mt 5-7 a 1Kor13, které budou nosným tématem duchovní
obnovy.
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Duchovní správa v í, e se Dn duchovní obnovy zú astní v ící v hojném
po tu a pozvou na n i své p átele a známé.

D
Duucchhoovvnn ssppoollee eennsskkéé aakkttiivviittyy vv zzáábbrrddoovviicckkéé ffaarrnnoossttii
vvee kkoollnníím
m rrooccee 22000011//22000022..
Dar nábo enské svobody, který jsme získali v listopadu 1989, umo nil rozvíjet
duchovní i spole enskou aktivitu v ka dé, tedy i na í farnosti. Duchovní správa p i kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Brn Zábrdovicích p ipravila pro kolní rok 2001 - 2002 týdenní
rozvrh aktivit, které by m ly v na í farnosti pomoci prohloubit duchovní i spole enský ivot.
Pond lí:

16.30 hod. - sch zka spole enství Legio Mariae
19.00 hod. - 1. ro ním katechumenátu (na fa e)

Úterý:

17.00 hod. - nácvik písní d tského sboru pro d tskou m i sv. (na fa e)
18.00 hod. - M e svatá se zam ením na d tské spole enství
19.00 hod. - Evangeliza ní spole enství (na fa e)
19.00 hod. - Zkou ky chrámového sboru v sakristii kostela

St eda:
tvrtek:

20.00 hod. - Spole enství rodin (v rodinách nebo na fa e)
19.00 hod. - 2. ro ník katechumenátu (na fa e)
19.00 hod. - Spole enství mladých (kolem 30 let) v kapli na fa e
19.00 hod. - Zkou ky chrámového sboru v sakristii nebo v kostele

Pátek:

15.30 hod. - Adorace p ed Nejsv

í Svátostí v kostele

17.30 hod. - Spole ný svatý r enec - o 1. pátku v m síci
za farní spole enství v Norfolku (Virginia - USA)
19.00 hod. - P íprava na sv. k est d tí (na fa e)
Sobota:

19.00 hod. - Setkání spole enství mladých farnosti (na fa e)

Ka dodenní pravidelné ve erní m e svaté se konají v 18.00 hodin.
V sobotu ranní m e sv. v 7.30 hod. P íle itost ke svátosti smí ení denn p ed ve erní m í sv.
Po ad bohoslu eb v ned li: 8.00, 9.45 a 18.00 hod.
Vyu ování nábo enství, zaji ované na í farností se koná na t chto základních
kolách: Z Kuldova, Vranovská, Merhautova, Stará a Sekaninova.
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Ji tradi
nav vují v období „Mariánských m síc ” v ící
na í farnosti n která poutní místa, spojená se zvlá tní úctou
k Pann Marii. Tentokrát uspo ádáme farní poutní zájezd do NETÍNA
u Velkého Mezi í a do HLUBOKÝCH MA VEK.
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Pou se uskute ní v sobotu 6. íjna 2001. P ihlá ky v sakristii, cena jízdného
100,- K . Odjezd od zábrdovického kostela po sobotní ranní m i svaté, to je v 8.30
hodin, návrat kolem 17.30 hodin.

Z
Z jjeeddnnáánníí ffaarrnníí rraaddyy
V pond lí 10. zá í se po ve erní m i svaté se la na fa e sch zka farní rady.
Jednání zahájil krátkou modlitbou duchovní správce P.Ji í Rous, který úvodem
ítomné seznámil s novým pastora ním asistentem panem Franti kem Pompou.
Jeho plat je kryt prost ednictvím brn nského biskupství americkou farností
Nejsv
í Svátostí oltá ní z Norfolku. Dále p. fará informoval o aktualitách
stavebních a rekonstruk ních akcí, z nich nejd le it í je nutná oprava ji
ztrouchniv lých krov a st echy fary. P edb ný rozpo et na tuto akci iní 800 tisíc
. Díky p ísp vku z m sta, sponzor m a sbírkám - farní sbírka ze 17. ned le
v mezidobí vynesla 18.800 K - se poda ilo zatím shromá dit 600 tisíc. V em
dárc m i sponzor m vyslovuje duchovní správa srde né: Pán B h zapla . Byly
projednány duchovní a spole enské aktivity o kterých informují n které lánky
na eho asopisu.
Zábrdovické farní Rómské spole enství, vedené Otcem Ji ím Rousem, se
astnilo v sobotu 15. zá í tradi ní pouti moravských Róm
v chrám
Jména Panny Marie na Svatém Kope ku u Olomouce.

P
P íísspp vveekk ddoo aassooppiissuu
"Kdo je zamilovaný do Boha,
nechce ani zisk ani odm nu,
ale tou í jen ztratit sám sebe
a v echny v ci
pro lásku k n mu."
(sv. Jan od K e)
Cht la bych v em farník m i duchovním otc m touto cestou pod kovat za
krásné t i roky, které jsem mohla strávit mezi Vámi v této farnosti. D kuji za krásné
ijetí, proto e jsem si tu p ipadala jako doma!
kuji za v e, co jste mi pomohli zde ve farnosti uskute nit, za podporu,
pomoc a d
ru. Moc si toho v eho vá ím!
Nyní odcházím na Slovensko do Vricka, kde vstupuji do kongregace sester
Bo ského Vykupitele.
Nesu si Vás v echny ve svém srdci a budu se za celou zábrdovickou farnost
modlit a ob tovat, aby Pán zde dokon il dobré dílo, které ve Vás v ech zapo al.
S láskou a vd

ností
Mgr. Marie Hustáková
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Z farní MATRIKY
V uplynulém období p ijali svátost svatého k tu:
Pavel Robin Zubák
Petr Banda
Jenifer Rafaelová
Dana Turová
Milan Tur
Jakub Franti ek Hlobil

Michal Gruml
Markéta Renata Filová
Thomas Tu ka
Robin Tu ka
Oliver Gold
Radek Michal Zubák

Alena Horváthová
Lenka andorová
Kv toslava Peterová
Jarmila Peterová
Erika Peterová
Petr Banda

V t chto m sících p ijali svátost man elství tito snoubenci:
Jan Kova ík & Dagmar Kova íková - Pr chová
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Tak u zase sedíte ve kolních lavicích a na prázdniny jen vzpomínáte.
Doufáme, e se vám vyda ily, e jste si u ily hojn sluní ka. A kdy n kdy zapr elo,
e jste se nenachladily. Po ase sladkého nicned lání nastal as práce. Potrapte
své hlavi ky a odpov zte na otázky, které vám v tomto kolním roce bude pokládat
ná ZÁBRDOVICKÝ PROGLASÁ EK. Proto e m síc íjen je zasv cen Pann Marii
encové, jsou první t i otázky zam eny na tuto modlitbu:
1 - Jak se jmenují t i ásti VELKÉHO SVATÉHO R
2 - Kolik desátk má RADOSTNÝ SVATÝ R
3 - Vyjmenujte tajemství SLAVNÉHO R

ENCE ?

ENEC?

ENCE?

Odpov di napsané na papírku odevzdejte v sakristii do
ned le 18.listopadu, aby mohly být, p i d tské m i svaté
v úterý 20.listopadu 2001, vyhodnoceny.
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• V pátek 5. íjna 2001 se do ívá prezident

eské republiky pan VÁCLAV HAVEL
65 rok . A mu Pán dá hojnost zdraví a Ducha svatého.

• V úterý 16. íjna 2001 si p ipomeneme 23. výro í zvolení krakowského kardinála
Karla Wojtyly pape em, který p ijal jméno JAN PAVEL II.

• V pond lí 29. íjna uplyne 59 rok

ode dne, kdy byla nacistickým Lidovým
soudem ve Vídni odsouzena k smrti eholnice MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ,
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pok na v na em chrámu Pán . Blahoslavená Marie Restituto, oroduj za
nemocné na í farnosti.

• V úterý 13. listopadu 2001 uplyne ji

12 rok ode dne, kdy Svatý otec
Jan Pavel II. prohlásil sv ticí eskou princeznu ANE KU P EMYSLOVNU.

• V sobotu 17. listopadu pod kujeme Pánu za DAR SVOBODY, který nám byl dán
ed 12 roky pádem komunistického ateistického re imu.

• V ned li 25. listopadu 2001 oslavíme SVÁTEK KRISTA KRÁLE. Zárove je to
poslední ned le církevního roku 2000/2001.

• 1. NED LE ADVENTNÍ bude letos 2. prosince 2001. Tím za íná nový církevní
rok, druhý t etího k es anského tisíciletí

MODLITBA
Pane, dej mi poznat

kdy a kde mám být prvním,

První pomoc - neváhej!

kdy a kde mám být posledním,

Poslední slovo - nesp chej!

kdy a kde mám být p ehlédnutým.

P ehlédnutý úsp ch - nena íkej!

Dokonalost není v po adí, ale v lásce k Bohu a bli nímu.
Milovat, není mo né bez Bo í pomoci.
„Milost Bo í je k spáse nevyhnuteln pot eba.”
Jak spolupracuji s Bo í milostí?
Josef Doubrava ze sbírky idenická mozaika

O
Obbllaassttnníí cchhaarriittaa B
Brrnnoo oozznnaam
muujjee,,
e dny sb ru atstva a dal ích v cí do p istaveného elezni ního vagón na
5. nástupi ti D, jsou 19. a 20. íjna a 16. a 17. listopadu 2001.
Bli

í informace jsou uvedeny na výv sce pod k rem.

ÁTELÉ. Tímto íslem uzavíráme IX. ro ník na eho farního asopisu.
Redakce d kuje p edev ím Duchu svatému za inspiraci i v em spolupracovník m a
ispívatel m za jejich lánky a v í, e se v X. ro níku, jeho první íslo vyjde
2. prosince 2001 se za átkem církevního roku, ady autor roz í, aby se tak stal
IVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOST skute ným zrcadlem duchovního
i spole enského ivota na eho spole enství.
Za redakci V.Müller
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V. kterého jsi
v chrám nalezla

IV. kterého jsi
v chrám ob tovala

III. kterého jsi
v Betlém porodila

II. s kterým jsi
Al

tu nav tívila

I. kterého jsi z Ducha
svatého po ala

Zdrávas, Maria, milosti plná…

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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