Vychází 23.12.2001

Číslo 2

ročník X.

V
VÁ
ÁN
NO
OČ
ČN
NÍÍ O
OB
BD
DO
OB
BÍÍ V
VC
CH
HR
RÁ
ÁM
MU
U
P
EN
NA
AN
NE
EB
BE
EV
VZZA
ATTÉ
É
PA
AN
NN
NY
YM
MA
AR
RIIE

4. neděle adventní - 23. XII. 2001
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá ze 4. neděle adventní
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem
Vigilie BOŽÍHO HODU VÁNOČNÍHO - 24. XII. 2001 - ŠTĚDRÝ DEN - pondělí
- 7.30 hod. rorátní mše svatá
- 15.00 hod. mše svatá z vigilie vánoční - pro děti
- 24.00 hod. slavná půlnoční mše sv. s duch. hudbou:
Karel Hradil: Česká vánoční mše koledová
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - 25. XII. 2000 - úterý
- 8.00 hod. vánoční mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. slavná vánoční mše svatá s duch. hudbou:
Robert Führer: MISSA PASTORALIS in A-D
- 15.00 hod. loutkové divadlo pro děti ve farním sále
- 18.00 hod. vánoční mše svatá s lidovým zpěvem
SVATÉHO ŠTĚPÁNA - prvomučedníka - 26. XII. 2000 - středa
- 8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou:
Vánoční pastorely českých mistrů
- 18.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem
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SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30. XII. 2001 - neděle
- 08.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 09.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou:
Vojtěch Říhovský: Vánoční zpěvy
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem
SVATÉHO SILVESTRA - 31. XII. 2001 - pondělí
- 7.30 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 23.00 hod. děkovná mše svatá na ukončení civilního roku 2001
s přehledem života farnosti
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Milí farníci!
Je čas rekapitulovat jeden rok, který se dá považovat za dobu mírného
pokroku, což je dobré znamení. Boží tempo v duši člověka je tempem spíše
pozvolným, víc do hloubky než do šířky. A tak i my jako společenství rosteme oním
mírným tempem, jak se v nás Boží život upevňuje.
Po vnější stránce jsou viditelným úspěchem, který hřeje u srdce nedělní
dětské katecheze, větší zájem o službu nemocným a pomalu ale jistě rostoucí
ministrantská rodina. Ještě snadněji je vidět krásnější květinová výzdoba kostela a
opravená střecha fary.
Pokud jde o práce pro farnost, stále ještě hledáme další ochotné ruce při
uklízení kostela. Dále také budeme opravovat střechu fary, která jistě pohltí
300-400 000 Kč. Potom přijde na řadu kostel – jeho špatná statika a havarijní
elektroinstalace. A tak budeme zřejmě stále opravovat a učit se žít hluboký duchovní
život přes všechny starosti a práce.
Poučení z Kristova narození v Betlémě je pro nás zřejmé. Pán se neleká
žádných vnějších podmínek, jen hledá připravená srdce. Pozvěme ho znovu mezi
nás, aby v našich leckdy obtížných podmínkách zazářil jako Emanuel, Bůh který je
s námi a pro nás.
P. Jiří Rous
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Novoroční bohoslužby vánočního období
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1. ledna 2002 - úterý - NOVÝ ROK
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. slavná mše svatá s duchovní hudbou:
Robert Führer: MISSA PASTORALIS in A-D
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem
1. pátek v měsíci 4. ledna 2002
- 17.00 hod. výstav a adorace u Nejsvětější svátosti
- 17.15 hod. společná adorace a ukončení výstavu
- 17.30 hod. svatý růženec za Norfolskou farnost
- 18.00 hod. mše svatá s krátkou adorací a požehnáním
Slavnost SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ - 6. ledna 2002 - neděle
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. slavná mše svatá s duchovní hudbou:
Eduard Marhula: Česká ván.mše koledová
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem
Slavnost KŘTU PÁNĚ - 13. ledna 2002 - neděle - Konec vánočního období
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou:
Karel Hradil: Česká ván. mše koledová
- 15.00 hod. dětská besídka u jesliček - vyhlášení soutěže Proglasáčka, koledy
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem.
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Drazí naši američtí bratři a sestry v Kristu
Přijměte srdečné blahopřání ke svátkům Narození našeho Pána a k Novému roku
2002 z farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích. Myslíme na vás
v modlitbách, zvláště po tragických událostech, které postihly vaši zemi a prosíme
Boha, aby se váš zármutek proměnil v radost.
Za zábrdovickou farnost P.Jiří Rous, farář
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Řeholní sestře Marii Goreti, dětem Manishe, Leeně, Denisovi a dalším.
Křesťané na celém světě oslaví 25. prosince narození našeho Spasitele,
Pána Ježíše Krista a 1. ledna Slavnost Matky Boží - Panny Marie i začátek nového
křesťanského roku 2002. Při té příležitosti si vzájemně přejí hodně radostí a štěstí.
Také my, vaše adoptivní rodiče, na vás všechny vzpomínáme, vždyť jsme všichni
dětmi našeho nebeského Otce. Proto vám i vašim rodičům, sourozencům a přátelům
ve vzdálené Indii, přejeme hodně radosti a úspěchů ve škole i práci. Ať vám náš Pán
požehná. Vaši adoptivní rodiče z Brna - Zábrdovic, Česká republika.
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Tichá noc, svatá noc...
Jedna z nejznámějších vánočních písní vznikla vlastně z nouze.
Před vánočními svátky roku 1818 se v hornorakouském městečku Obernsdorfu
porouchaly v kostele varhany. Kostelník Josef František Mohr se bál, že se je do
svátků nepodaří opravit. A jaké by to byly svátky Narození Páně bez hudby a písně?
Napadlo ho napsat vhodnou básničku a požádat pana varhaníka Františka Xavera
Grubera, jestli by na ni nesložil nějakou melodii. Organista Gruber sedl a zhudebnil
přítelovy verše pro dva sólové hlasy, sbor a kytaru. Při půlnoční mši svaté měla tedy
premiéru píseň Tichá noc, svatá noc. Ale z Obernsdorfu se dostala do světa až za
několik let. Zásluhu na tom měl opravář varhan Karel Mauracher z Fügenu, kterému
František Gruber novou koledu zahrál. Tomu se tak zalíbila, že si ji vyžádal a na
svých cestách ji hrál, kam přišel. Tři dcery rukavičkáře Strassera ze Zillertalu ji
zpívaly dokonce na vánočních trzích v Lipsku. A poněvadž se obecně píseň líbila,
pozval tři sestry ke svému dvoru i saský král Bedřich August, aby překrásnou koledu
zazpívaly v zámku. Psal se rok 1828 a Tichá noc se rozletěla do světa.
Je samozřejmé, že si jednotlivé národy německý text překládaly do svého jazyka.
V posledním vydání českého kancionálu je text básníka Václava Renče. Vznikl za
totality. Snad proto má jeho Tichá noc jímavé kouzlo modlitby.
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DĚTI, NEZAPOMĚLY JSTE NAPSAT VČAS ODPOVĚDI
NA ADVENTNÍHO PROGLASÁČKA?
Protože soutěž už skončila, mohu vám říci odpovědi na položené otázky:
1) Nový církevní rok začíná vždy 1. nedělí adventní, letos 2. prosince.
2) Období od 1. neděle nového církevního roku do Vánoc se nazývá ADVENT.
3) Hlavní ctností svatého Mikuláše byla pokora a štědrost.
4) Křesťané se v období adventu těší na svátky Narození Páně.
Očekávají tedy RADOST. Tu prožívají (nejen u vánočního stromku), ale
především při vánočních bohoslužbách, kdy Kristus Pán sestupuje mezi nás.
A TEĎ OTÁZKY, KTERÉ BUDOU VYHODNOCENY O NEDĚLI KŘTU PÁNĚ
13. LEDNA 2002 PŘI DĚTSKÉ ODPOLEDNÍ BESÍDCE U JESLIČEK:
1) Kterým dnem končí vánoční období a přestávají se zpívat koledy?
2) Jak se bude povánoční období nazývat?
3) Jak se jmenuje středa, kterou toto období skončí?
Nápověda: Kdo nezná odpovědi na tyto otázky, ať se zeptá doma nebo paní
katechetky či otce Jiřího.
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Každý náš čin musí mít smysl.
Pro věřícího člověka není beznadějných
situací. Pokora není útlum, ale síla nad
sebou samým. Pokora se sdružuje
s velkodušností. Obě se vzájemně
doplňují a podpírají. * JSME DĚTMI
BOŽÍHO
KRÁLOVSTVÍ.
Odmítá-li
člověk úkol, který mu byl svěřen, de
facto hřeší. Proto je na začátek mše
svaté vloženo vyznání: NEUDĚLAL
JSEM, CO JSEM MĚL UDĚLAT.
Otec Jordán upozorňuje na báseň
Jana Zahradníčka: LA SALLETA a na
knihu svaté Terezie: DĚJINY DUŠE,
která
ho
velmi
oslovila,
proto
doporučuje
její
přečtení
a
promeditování. Připomíná i dílo franc.
spisovatele Leona Bloye: CHUDÁ
ŽENA. Leon Bloa byl velmi zajímavý
člověk. Již začátkem XX. století řekl, že
„tuší strašnou katastrofu, která na
lidstvo přijde, když tahle hniloba
(společenské morálky) je nesnesitelná.“
A přišla 1. světová válka. Konec konců,
co bychom dnes měli říkat? Příklady
statečnosti ve vířev období totalitní moci
shrnuje kniha arcibiskupa otce Karla
Očenáška: KAMÍNKY. A jaká je
v postkomunistické době morálka u nás,
to všichni vidíme.
Prostá, ale čistá víra je víc než
plané filozofování "geniů".To proto, že
PÝCHA
NIČÍ
DOKONALOST!
Pokorným Bůh dává větší milost než
pyšným. Čím budeš ubožejším, tím víc
tě bude Bůh milovat.* Dar pokory

dostává duše již při křtu svatém v následujícím životě jej však musí
rozvíjet. Je to ctnost, která nás
umenšuje, aby v nás mohl růst Duch
Boží. Člověk by měl užívat svobody
rozhodování především ke konání
dobra, ale k tomu potřebuje MILOST nasměrování. Jinak klouže „dolů“, od
úmyslu konat dobro ke zlému. * Když
nás někdo pochválí, ozve se v nás
MARNIVOST. Pokornému člověku je
jedno, jak s ním lidé zachází, hlavně
když Bůh je oslaven! * Jeden židovský
učenec říká: "Kdo má lásku, tomu může
mnohé chybět, ale kdo nemá lásku,
tomu chybí všecko!" Je dobře si to
uvědomit. Kromě toho Písmo říká:
„Nic si nenechávejte navzájem dlužni,
leda VZÁJEMNOU LÁSKU.“ Musíme
být pokorní i z jiných důvodů: pro
PODOBNOST S KRISTEM A PANNOU
MARIÍ. * Je dobře vědět, že ani svatí
neměli pořád konjunkturu a nebyli
permanentně příkladně svatí i oni
podléhali
slabostem
a
museli
O DOKONALOST BOJOVAT. Bůh
pozvedá duši o to víc, oč je poníženější
v modlitbě. Napřed se opravdu musím
vidět jaký jsem a zakusit to, protože
BEZ ZKUŠENOSTI SEBEPOZNÁNÍ
NEVÍM NIC, a pak se mohu skutečně
pokorně modlit. ANO, PANE, JÁ JSEM
POZNAL, JAK JSEM NESPOLEHLIVÝ,
JAK JSEM KŘEHKÝ A SLABÝ A JAK
POTŘEBUJI TVOU MILOST KE
KAŽDÉMU DOBRÉMU SKUTKU.*
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Ve chrámě Panny Marie Nanebevzaté ani v měsíci listopadu neustala
koncertní činnost. V pondělí 7.Xl.náš chrámový sbor, orchestr i sólisté vzdali hold
svému dirigentu a řediteli kůru panu Zdeňku Hatinovi tím, že seznámili početné
posluchačstvo s jeho skladatelským dílem.
V neděli 18.listopadu 2001 odjel zábrdovický chrámový sbor do Vídně, aby
tam v chrámě svaté Brigity uctil svou duchovní hudbou, mší D-dur skladatele Horáka
a dalšími skladbami, blahoslavenou sestru mučednici Marii Restitutu Kafkovou.
Pozvání se uskutečnilo díky duch. správci tamnější farnosti Monsignora Leopolda
Kaupenyho, který náš sbor slyšel zpívat 1. máje 2001 v Brně.
Třetí hudební slavnost byla zaměřena na oslavu svátku svaté Cecílie.
Ve středu 21.XI.2001 se uskutečnilo v našem chrámě hudební matiné dvou umělců:
pěvkyně Petry Sedláčkové - Strádalové a organisty Zdeňka Hatiny. Jejich
vystoupení před početným posluchačstvem bylo i holdem někdejší brněnské
sopranistce Janáčkovy opery paní Cecílie Strádalové a díky zvolenému repertoáru
i Panně Marii. Ten den byla i Památka jejího zasvěcení v Jeruzalémě.
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Také letos se skauti - junáci postarali o dovoz živého plaménku, který byl
zažehnut ve Svaté Zemi - v místě narození Krista Pána - v Betlémě. Do Vídně bylo
dopraveno letecky a odtud jej určená skupina dovezla v sobotu 12. prosince do
Brna. Poprvé bylo předáváno zástupcům různých farností v katedrále na Petrově
v neděli 16.XII.2001. Také ze zábrdovického kostela si jej ke svému
štědrovečernímu stolu můžete odnést, třeba po odpolední mši svaté na Štědrý den,
která bude v 15.00 hodin.

Nezapomeňme na T Ř Í K R Á L O V O U S B Í R K U
začátkem ledna 2002
Jak se již stalo tradicí, vyjdou i do
brněnských ulic a na různá místa 3.ledna 2002
skupinky tříkrálových koledníků, aby do
označených kasiček vybírali finanční dary na
různé humanitární akce, organizované Českou
katolickou charitou. Duchovně bude tato akce
zahájena otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem
slavnostní bohoslužbou ve středu 2. ledna
v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla, při
níž otec biskup všem koledníkům požehná.
Na nás ostatních je, abychom na tuto sbírku, která jen v naší diecézi v roce 2001
vynesla téměř čtyři a půl milionu korun, pamatovali nějakým finančním obnosem.
Sbírka potrvá do 8. ledna 2002.
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Přinášíme Vám vánoční dvojčíslo našich duchovních příběhů

Čiňte pokání,
přiblížilo se
království
nebeské

To je ten, o němž je řečeno ústy proroka
Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti:
Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém a Judsko a celé
Připravte cestu Páně vyrovnejte mu
okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho
stesky!“
v řece Jordánu pokřtít.
Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim:
„Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
Nemyslete si, že můžete říkat: „Náš otec je Abrahám!“. Pravím vám, že Bůh
může Abrahámovi stvořit děti z tohoto kamení. Já vás křtím vodou
pokání; ale ten který přichází za mnou, je
silnější než já : On vás bude křtít
Duchem svatým a ohněm

Mt 3,1-12
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Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii
spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do
svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se
nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a
čekala dítě.
Pojď, Marie,
musíme zůstat
tady, jinde už
pro nás není
místo

V té krajině byli pastýři pod širým nebem a
v noci se střídali v hlídkách u svého stáda
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se
rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň.

„Nebojte se, hle zvěstuji
vám velikou radost,
která bude pro
všechen lid.
Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na
to ,co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko
položené do jeslí.

Lk 2,1-16

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 05/45 21 21 56. Připravuje redaktor Václav Műller,
grafická úprava Ing. Roman Smékal.
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