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VVV   ZZZ   KKK   ŘŘŘ   ÍÍÍ   ŠŠŠ   EEE   NNN   ÍÍÍ   
 Vonícím jarem vydechla zem 
 Sad už je pokryt květnatým kobercem 
 Slunečním paprskem vše už pookřívá 
 Z parků a zahrad kosí zpěv zní 
 Po temných nocích vzchází zas nový den 
 Po Velkém pátku radostné vzkříšení 
 Ve skále zůstal jen prázdný hrob 
 s mystickou Zvěstí do nových dob 
 - Není ho tuto – z mrtvých vstal! 
 Svůj odkaz nám však zanechal 
 symbol své lásky - vítězný kříž 
 abychom životem šli k Němu blíž... 

 Antonín Reček 

VVVeeellliiikkkooonnnooočččnnnííí   zzzaaammmyyyšššllleeennnííí   oootttccceee   JJJiiiřřříííhhhooo   

Milí farníci! Ocitáme se společně na nejvyšším vrcholu křesťanského roku. Roku, 
který nesl znamení mnoha těžkostí světa, církve i nás samotných. Mnozí nabyli 
přesvědčení, že věci kolem nás jsou převážně špatné a budou se ještě zhoršovat. Jenže 
my, křesťané, jsme lidmi naděje, lidmi dobra. A tak vidíme především mnoho dobrých  
a krásných věcí kolem sebe, pozorujeme Boží práci i ve svém životě. Tam, kde nežijeme 
zatvrzele podle svých nápadů, koná Bůh opravdu velké věci. A leckdy – snad nám navzdory 
– i tam, kde mu v tom „statečně“ překážíme. 

Na Slovensku nemají křesťané Velikonoce jako my, ale jednoduše „Veľká noc“. 
Všechno podstatné se událo po tom, co se všechny lidské možnosti vyčerpaly. V oné Velké 
noci, kdy proti nejhorším tyranům, člověka (hříchu, utrpení a smrti) zasáhl sám Bůh.  
A stejně to očekáváme i my dnes: že za hranicemi našich pokusů, možností a sil poroste 
život darovaný Bohem. 

 
   DDDUUUCCCHHHOOOVVVNNNÍÍÍ   SSSPPPRRRÁÁÁVVVAAA,,,   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   CCCHHHAAARRRIIITTTAAA,,,   LLLEEEGGGIIIOOO   MMMAAARRRIIIAAAEEE   III    RRREEEDDDAAAKKKCCCEEE   PPPŘŘŘEEEJJJEEE   VVVŠŠŠEEEMMM   

FFFAAARRRNNNÍÍÍKKKŮŮŮMMM   NNNAAAŠŠŠEEEHHHOOO   KKKOOOSSSTTTEEELLLAAA   MMMIIILLLOOOSSSTTTIIIPPPLLLNNNÉÉÉ   PPPRRROOOŽŽŽIIITTTÍÍÍ   SSSVVVÁÁÁTTTKKKŮŮŮ   VVVZZZKKKŘŘŘÍÍÍŠŠŠEEENNNÍÍÍ   NNNAAAŠŠŠEEEHHHOOO   PPPÁÁÁNNNAAA   
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   SSSVVVAAATTTÝÝÝ   TTTÝÝÝDDDEEENNN   VVV   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉMMM   CCCHHHRRRÁÁÁMMMĚĚĚ   

KVĚTNÁ NEDĚLE - 13. dubna 2003 
  8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem a čtením pašijí 
  9.45 hod. svěcení ratolestí v kapli, průvod k hlavnímu oltáři, 
                  mše svatá se čtením pašijí a duchovní hudba: M.Příhoda: Postní meditace,  
                  Z.Hatina:Klaníme se Ti,Kriste, S.Mach: Meditace pod křížem 
13.30 hod. pobožnost Křížové cesty 
18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

Pondělí 14.4.2003 - večerní mše svatá * 35.narozeniny O.Jiřího Rouse * 
Úterý 15.4.2003 - dětská mše svatá s vyhlášením postního PROGLASÁČKA 
Středa 16.4.2003 - 17.30 hod. Křížová cesta a po ní mše svatá 

ZELENÝ ČTVRTEK - 17. dubna 2003 
18.00 hod. mše sv. s připomínkou ustavení Eucharistie, odhalování oltářů a soukromá  
                  adorace v Čenstochovské kapli 
23.00 hod. tradiční noční společná adorace v kapli 

VELKÝ PÁTEK - 18. dubna 2003 
  8.00 hod. soukromé adorace v Čenstochovské kapli 
15.00 hod. společná pobožnost Křížové cesty 
18.00 hod. velkopáteční obřady: bohoslužba slova, pašije, uctívání kříže, svaté přijímání 

BÍLÁ SOBOTA - 19. dubna 2003 
  8.00 hod. soukromé adorace v Čenstochovské kapli 
20.00 hod. obřady Bílé soboty: svěcení ohně a velikonoční svíce, bohoslužba slova, 
                  křestní liturgie, bohoslužba oběti - mše svatá s duchovní hudbou: 
                  Vojtěch Říhovský: Česká mše op.74, Ó,salutaris Hostia op.15 č.5  
                  Josef J.Pihert: Regina coeli op.69 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 20. dubna 2003 - Hod Boží velikonoční 
  8. 00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem a svěcením pokrmů 
  9. 45 hod. SLAVNÁ VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ s duchovní hudbou: V.Stehlík: Slavnostní  
                   fanfáry, V.E.Horák: Missa in B-dur, C.R.Cristinus: Haec dies, J.Gruber: Terra  
                  tremuit op.80, V.Říhovský: Laudate Dominum, op.15. č.1 
18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - 21. dubna 2003 
Mše svaté s obvyklým nedělním pořádkem v 8.00, 9.45 a 18.00 hodin 

Úterý 22. dubna 2003 - 18.00 hod. dětská mše svatá 
Otec Jiří BÍLEK oslaví 81.narozeniny. Vzpomeňme na něj modlitbou. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 27.dubna 2003 - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
  8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
  9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: V.Říhovský: Missa Loretta op. 3, 
                  Cantate Domino op.15., F.Suchý: Hymnus D-dur 
18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 
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DDDrrruuuhhhááá   nnneeeddděěěllleee   vvveeellliiikkkooonnnooočččnnnííí   ---   nnneeeddděěěllleee   BBBooožžžíííhhhooo   mmmiiilllooosssrrrdddeeennnssstttvvvííí   
Z rozhodnutí Svatého otce Jana Pavla II. je 2. neděle velikonoční prohlášena Nedělí 

Božího milosrdenství. Papež tak vlastně splnil přání samotného Krista, tlumočeného 
řeholnici Kongregace Sester Božího milosrdenství Marií Faustyně - rodným jménem Heleně 
Kowalské - při jejím mystickém vidění Pána dne 22. února 1931 v polském klášteře  
v Plocku. Obraz Spasitele - Božího milosrdenství - z Jehož srdce tryskají bílé a rudé 
paprsky směrem k zemi, byl namalován v červnu 1934 akademickým malířem 
Kazimierowským podle vidění ctihodné sestry Faustiny. Za několik let se rozšířilo uctívání 
obrazu Božího milosrdenství do celého křesťanského světa. Také v našem kostele se 
skupina žen odpoledne o prvních pátcích modlí tzv. Korunku, pobožnost sv. růžence, 
sestavenou zpovědníkem omilostněné P.Sopoćkem, která je výrazem uctívání Božího 
milosrdenství a proseb za odpuštění hříchů vlastních i celého světa. Krásný obraz Božího 
milosrdenství je umístěn i na bočním oltáři v brněnském kostele sv. Janů - u minoritů. 

BBBYYYLLLAAA   TTTOOO   RRRAAADDDOOOSSSTTT   
pozorovat v postní době malé návštěvníky našeho kostela, jak na bílou rochetu, 

zastupující v kapli svaté Anny roucho našeho Spasitele, přišpendlují své barevné papírky. 
Nápisy na nich, napsané dětskou rukou, Pánu oznamovaly, jakým dobrým skutkem či 
sebezáporem - a třeba odřeknutím si něčeho sladkého - se malí pisatelé podíleli na 
prožívání posvátné doby postní. Spasitel má z dětských obětí jistě velikou radost, zvláště 
proto, že i ony zmírňují bolest, kterou Pánu, my dospělí, tak často svými slabostmi a hříchy 
způsobujeme. Za oběti dětem poděkujme. 

VVVeeellliiikkkooonnnoooccceee   ---   sssvvvááátttkkkyyy   jjjaaarrraaa???   
Velikonoce jsou v duchovním smyslu nejdůležitějšími svátky křesťanů. Bez víry ve 

vzkříšení Ježíše Krista a tím i víry v náš šťastný život věčný by ztratil smysl a konečný cíl  
i náš život pozemský. V noci z Bílé soboty na neděli vstal z mrtvých Vykupitel, Syn Boží. 
Proto jde o VELIKOU NOC, která nám lidem vrátila život věčný. Po delších sporech, kdy ke 
Kristovu vzkříšení došlo, rozhodl roku 325. církevní koncil v Niceji, že datum Velikonoc bude 
pohyblivé podle toho, kdy Slunce projde bodem jarní rovnodennosti. Velikonoce tedy 
připadnou vždy na neděli po prvním jarním úplňku, to je po datu 21.března. Takto 
stanovený Hod Boží velikonoční se pohybuje v rozmezí od 22. března do 25. dubna. 

Židovský národ si v tu dobu připomíná památku svého vysvobození z Egypta, 
pojmenovanou Pesach.  

Někteří lidé nevěřící v Boha se však snaží z Velikonoc udělat pouze svátky jara. Mluví 
o tradiční oslavě slunovratu, o zrození nového života v přírodě. I malovaná vajíčka na 
"červené" pondělí jsou pro ně důkazem nového života. Jakýpak „nový život“, když jsou 
vejce uvařena nebo v případě kraslic pouhou jejich malovanou skořápkou? Navíc: 
Velikonoce jako svátky jara platí jen pro severní zemskou polokouli. V Austrálii nebo v Jižní 
Americe připadají na období podzimu. Nic proti lidové tradici. Ale pro nás křesťany budou 
vždy Velikonoce začátkem "duchovního jara", opírajícího se o Kristovo vzkříšení. 
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   SSSvvvááátttkkkyyy   sssvvvaaatttýýýccchhh   pppaaatttrrrooonnnůůů   

Jsou lidé, kteří neslaví své jmeniny. Někteří proto, že ani netuší, že mají u Boha své 
mocné přímluvce, nositele jména, které i oni dostali od svých rodičů. Dne 23. dubna si 
křesťanská veřejnost připomíná mučednickou smrt svatého Vojtěcha, patrona České země i 
našeho brněnského Otce biskupa Cikrleho. A den nato je svátek svatého Jiří, patrona 
zábrdovických duchovních otců, P.Jiřího Rouse a emeritního faráře P.Jiřího Bílka. Modleme 
se za všechny tři kněze i za ostatní nositele těchto krásných jmen. 

Letos se bude slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské 
arcidiecéze, připomínat v katedrále na Hradčanech a v kostelích zasvěcených jménu tohoto 
světce v pondělí 28.dubna. 

* * * * * 

  NNaa  nnaaššii  bbllaahhoossllaavveennoouu  nneezzaappoommíínnáámmee  

 V NEDĚLI 30. BŘEZNA 2003 JSME VZPOMNĚLI NA 60. VÝROČÍ MUČEDNICKÉ 
SMRTI BLAHOSLAVENÉ SESTRY MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ. VE ČTVRTEK  
1. KVĚTNA 2003 UPLYNE 109 ROKŮ OD JEJÍHO NAROZENÍ V BRNĚ HUSOVICÍCH  
A 13. KVĚTNA OD JEJÍHO SVATÉHO KŘTU V NAŠEM CHRÁMU PÁNĚ.  
* BLAHOSLAVENÁ MARIE RESTITUTO,  ORODUJ ZA NAŠI I SVOJI FARNOST.* 

* * * * * 

DDuucchhoovvnníí  kkoonncceerrtt  mmllaaddýýcchh  

Dne 3. dubna zaplavilo loď našeho chrámu přes dvě stě padesát mladých lidí, 
vykonávajících stejnou práci, jakou měla bl. sestra Restituta. Šlo o účastníky 
zdravotnického kongresu, především sestry z chirurgických oddělení nemocnic Česka a 
Slovenska. Zdravotníci se v našem chrámu sešli, aby vyslechli duchovní koncert pěveckého 
sboru VUT Vox iuvenalis. Nebyl to koncert ledajaký. Brněnští vysokoškoláci, vedení 
dirigentem Janem Ocetkem, budou zpívat na letošním Velikonočním festivalu v Poznani a 
v našem chrámu si ověřovali kvalitu svých sborů připravovaných pro tento festival. Kromě 
duchovních skladeb P.I.Čajkovského /Chvalite Gospodina aj.) zazněla díla autorů 20.století 
– S.V.Rachmaninova, V.Miškinise, A.Tučapského (Tristis est nima mea, Eli, Eli, Pater 
meus) a Missa brevis Z.Lukáše. 

Vroucí podání těchto skladeb, umocněné prostředím našeho chrámu, hluboce 
zapůsobilo na všechny posluchače. Koncert jim dal posilu do života i do práce věnované 
trpícím. 
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  PPřřííkkllaaddyy  ""LLEEGGIIOO  MMAARRIIAAEE""  ssttrrhhuujjíí  

Síla prvních křesťanů nespočívala v zásadě: "Varuj se zlého!" 

Kdyby se první křesťané jen varovali přestupků Desatera, nebyli by mohli vzbudit 
takový podiv a tak mocnou touhu po následování. 

Zásadou "čiň dobré" strhovali za sebou další následovníky. Evangelické ctnosti, jak je 
Ježíš Kristus ukázal v kázání na hoře -  zazářily v nich světu. 

V dnešní době je nejvíc zapotřebí, aby v každé farnosti byla skupina rozhodných  
a vpravdě apoštolských laiků, duše, které se modlí, usilují nejen o vlastní posvěcení 
zbožným životem, ale jsou aktivní v životě farnosti, usilují o apoštolát, pomáhají, kde se dá  
a pod mocnou ochranou Panny Marie jsou příkladem v konání dobrých skutků a v pomoci 
potřebným. 

Tuto myšlenku měl na mysli zakladatel "Legie Mariae" Ir Frank Duffa. 

Toto laické společenství, působící ve farnostech pod vedením dobrého duchovního 
vůdce - kněze - vzniklo 7. září 1921 v Dublinu. V roce 1931 dostala "Legie" poprvé 
apoštolské požehnání od papeže Pia Xl. a zvolna se rozšířila po celém světě. Do naší vlasti 
se hnutí "Mariiny Legie" dostalo až po roce 1990 z Rakouska. Se svolením diecézního 
biskupa Otce Cikrleho působí i v několika brněnských farnostech: na Křenové, v Židenicích, 
v Masarykově čtvrti, na Starém Brně a u nás v Zábrdovicích. NEZAPOJÍTE SE DO „LEGIE 
MARIAE" TAKÉ VY? 

Členky se schází každé pondělí navečer. Bližší informace jistě získáte od  
pí. Františky Cenkové nebo sl. Marie Šlincové. 

 

   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÝÝÝ   PPPRRROOOGGGLLLAAASSSÁÁÁČČČEEEKKK   SSSEEE   PPPTTTÁÁÁ   DDDĚĚĚTTTÍÍÍ   
1) Kolik týdnů trvá velikonoční období? 

2) Patří do něj ještě SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ? 

3) Jak se jmenuje hora, z níž Kristus Pán vystoupil na nebesa? 

VYHODNOCENÍ SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ BUDE OPĚT PO ÚTERNÍ DĚTSKÉ MŠI SVATÉ 

DNE 3. ČERVNA 2003. 
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VVVeeellliiikkkooonnnooočččnnnííí   ooossstttrrrooovvv   vvv   TTTiiiccchhhééémmm   oooccceeeááánnnuuu   

Pro prožívané křesťanské kořeny kulturní Evropy svědčí i rozhodnutí holandského 
mořeplavce admirála Jacoba Roggeveena. Ten na svých námořních cestách v Tichém 
oceánu objevil o velikonočním pondělí roku 1722 Evropanům dosud neznámý ostrov. Jako 
křesťan se nerozmýšlel a pojmenoval tuto pevninu podle svátečního dne objevu - tedy 
Velikonočním ostrovem. Teprve od domorodců se dozvěděl, že se jmenuje Rapa Nui. 
Chilané jej od roku 1888 nazývají španělsky: Isla de Pascua. Na ostrově o ploše 162 km2 
žije dnes kolem 2.800 obyvatel, především z turistického ruchu. Na ostrov je přitahuje 600 
záhadných kamenných soch, většinou zpodobňujících lidské hlavy. Jsou různě vysoké - 3 
až 12 metrů. Možná jsou dokladem neznámé civilizace a jejího náboženského kultu. 
Vztyčení a pohyb těchto objektů objasnil v polovině 80.let XX. století český inženýr Pavel 
Pavel, později člen skupiny norského badatele Thora Heyerdala. /Podle zahraničních 
pramenů/ 

* * * * * 

KKoonncceerrttyy  dduucchhoovvnníí  hhuuddbbyy  vv  ZZáábbrrddoovviiccíícchh  

 Ve spolupráci s ZUŠ zaměřenou na duchovní hudbu uskuteční se ve velikonočním 
období v chrámě Nanebevzetí Panny Marie dva absolventské varhanní koncerty. Ve středu 
30. dubna 2003 zazní skladby těchto skladatelů: J.S.Bacha, G.F.Händla. 
B.A.Wiedermanna, J.Blatného, S.K.Vrbky a dalších. U varhanního stolu bude sedět 
absolvující organistka IVANA DIVIŠOVÁ. Koncert obohatí svým sopránem pěvkyně  
Mgr. IVANA DIVIŠOVÁ 

Druhou absolvující varhanicí je OLGA PRÁŠILOVÁ. Ta zasedne k zábrdovickému 
nástroji ve středu 14. dubna 2003. Pro své koncertní absolventské vystoupení si vybrala 
skladby J.S. Bacha, A.Dvořáka, M.Regera, Vl. Hawlíka, J.Blatného a jiných. Spoluúčinkovat 
bude sopranistka ROMANA KNESLOVÁ. 

 Začátek obou koncertů je plánován na 19.00 hodin. 

  

VVýýnnooss  ffiinnaannččnníí  ssbbíírrkkyy  

na nutné uhrazení již vykonaných prací pro zábrdovickou farnost, která se konala  
v neděli 22. března 2003 činil 28 300,- Kč. Všem šlechetným dárcům duchovní správa 
děkuje. Pán Bůh zaplať. 

Dne 27.května 2003 si připomeneme, že uplynulo 334 roků od benedikce našeho  
zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie opatem Bohumírem Oleniusem. 

* * * * * 
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PPPŘŘŘEEEDDD   PPPOOOUUUTTTÍÍÍ   DDDOOO   LLLUUURRRDDD   ---   KKKRRRÁÁÁTTTKKKÝÝÝ   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTOOOPPPIIISSS   SSSVVV...   BBBEEERRRNNNAAADDDEEETTTTTTYYY   

Bernadetta Soubirous se narodila v Lurdech 7.ledna 1844 jako 1.dítě mlynáře 
Františka a Luisy, rozené Casteroptové. Pokřtěna byla v tamějším chrámě sv. Petra  
9. ledna, právě ve výroční den svatby svých rodičů. Bernadetta měla další tři sourozence: 
sestru Toinette (Antoinette) a dva bratry Jean-Maria a Justina. - Neúroda v pozdějších 
letech přivodila rodině vážné existenční problémy, musela opustit Bernadettin rodný mlýn 
Boly, matka Luisa chodila poklízet a prát prádlo známým. Otec byl křivě nařčen z krádeže 
několika pytlů mouky, a i když byl osvobozen, nařčení jej provázelo do konce života. 
Zchudlá rodina byla posléze nucena bydlet v jediné studené místnosti bývalého vězení 
zvaného Cachot v ulici des Petits - Fosses. Již jako jedenáctileté děvče byla Bernadetta 
často nemocná, při astma trpěla úporným kašlem, což ji neumožnilo navštěvovat školu. 
Ještě ve svých 14 letech neuměla číst ani psát. Dokonce ještě nebyla ani u prvního svatého 
přijímání. 

Celý život Berandetty se změnil ve čtvrtek 11. února 1858. V ten sychravý den, kdy se 
sestrou a kamarádkou vyšla děvčata nasbírat k říčce Gavě naplavené dřevo, se užaslé 
Bernadettě ve skalním výklenku jeskyně Massabiellské zjevila neznámá „Paní“ s růžencem 
v ruce. V únoru 1858 došlo ještě k deseti dalším zjevením, ale teprve 25. března ve svátek 
Zvěstování Páně o sobě neznámá prohlásila: "QUE SOY ERA IMMACULADA 
CONCEPCIOU - JÁ JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ". Bernadetta nerozuměla, co ta 
slova znamenají, ale rozuměl jim lurdský pan farář Otec Peyramale. Ihned o této 
skutečnosti informoval Otce biskupa v Tarbes. Bylo jasné, že se vizionářce zjevuje sama 
Panna Maria. To už chodilo s Bernadettou ke skalnímu výklenku několik stovek lidí, 
očekávající, že také „Paní“ uvidí a aby byli svědky zvláštní dívčí extaze při modlitbě Svatého 
růžence. K poslednímu, již 18. setkání Bernadetty s „její Paní“ došlo o svátku Panny Marie 
Karmelské, 16. července 1858. 

Nemocná, ale vnitřně šťastná Bernadetta byla za dva roky poté přijata do útulku, který 
v Lurdech vedla kongregace Neverských sester. Po dalších šesti letech vstupuje do této 
řehole jako novicka, aby 30. řijna 1867 složila v řádovém domě v Nevers věčné sliby. Tam 
žila, stižena navíc tuberkulózou kostí, do 16. dubna 1879, kdy ve svých třicetipěti letech 
umírá. Řeholní sestry uložily Bernadettu do skleněné rakve, kde dodnes její neporušené 
tělo očekává své vzkříšení. (Dle zahraničních pramenů) 

Život světice zachytil románovou formou Franz Werfel v PÍSNI O BERNADETTĚ. 
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„Počkejte tu, než se pomodlím“ 

Přišli na místo zvané Getsemane. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. 
Přepadla ho hrůza a úzkost. 

Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, minula tato hodina. 

Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Znovu 
odešel a modlil se stejnými slovy. 

A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim 
zavítaly a nevěděli, co by mu odpověděli.  
Přišel potřetí a řekl jim: 
      

        (Mk 14,32-42)

„Abba, Otče, tobě je 
všechno možné; odejmi 
ode mne tento kalich, ale 
ne, co já chci, nýbrž co ty 
chceš.“

„Má duše je smutná 
až k smrti. Zůstaňte 
zde a bděte!“

„Ještě spíte a odpočíváte? 
Už dost! Přišla hodina, hle, 
Syn člověka je vydáván do 
rukou hříšníků. Vstaňte, 
pojďme! Hle, přiblížil se 
ten, který mě zrazuje.“ 

„Šimone, ty spíš? 
Nedokázal jsi jedinou 
hodinu bdít? Modlete se, 
abyste neupadli do 
pokušení. Váš duch je 
odhodlán, ale tělo slabé“ 


