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VVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍ   ZZZAAAMMMYYYŠŠŠLLLEEENNNÍÍÍ   OOOTTTCCCEEE   JJJIIIŘŘŘÍÍÍHHHOOO   
Milí farníci, 

jsou tady Vánoce, na které se většina lidí těší, a přiznávám, že já letos víc než jindy. 
„Sám Bůh přijde a zachrání vás,“ formuluje naše naděje prorok Izaiáš.  

Nedávno mi jeden vysokoškolský profesor řekl: „Od určité funkce nahoru se 
z každého stává všeználek. Ztrácí smysl pro druhé, izoluje se od nich, vnímá je jako 
ohrožení a všechno chce řešit sám.“ Ve srovnání s tímto smutným konstatováním vidíme 
našeho Boha (a být Bohem je opravdu vysoká „funkce“) jednat přesně opačně. Ten, který 
skutečně všechno zná, hledí na nás se soucitem, stojí o nás, záleží mu na nás, dokonce 
vstupuje do našeho světa v podobě člověka s velikou pokorou a odvahou. Nechce nechat 
nás lidi v beznaději, ale nachází způsob, jak nám být co nejblíže a spasit nás. Mnozí učitelé 
duchovního života to považují za hlavní myšlenku celé Bible: „Bůh chce být s člověkem, 
chce být přítomný člověku.“ Proto nám v Betlémě dává sám sebe, stává se naším  
a blízkým.  

On nás tedy miloval první a jistě doufá v naši odpověď. Že mu totiž s pokorou 
odevzdáme hříchy ve svátosti pokání, protože kvůli osvobození od vin přišel mezi nás.  
Že budeme mít nápady jak budovat jeho království ve farnosti, a také chuť se do toho pustit. 
Kéž tedy tento Bůh blízký pokračuje v dobrém díle, které s námi započal!  

Váš o. Jiří 

       Vychází  21.12.2003  Číslo  2   ročník  XII. 

Kriste, světa Spasiteli, 
dřív než vznikl vesmír celý, 
tys už zrozen byl, a Otci 
roven ve slávě a moci. 
Záříš slávou Otce svého, 
stálá touho tvorstva všeho: 
slyš, jak lid tvůj po všem světě 
tebe vzývá, miluje tě. 

Breviář 
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VVVááánnnooočččnnnííí   aaa   nnnooovvvooorrrooočččnnnííí   bbbooohhhooosssllluuužžžbbbyyy   uuu   PPPaaannnnnnyyy   MMMaaarrriiieee   nnnaaannneeebbbeeevvvzzzaaatttééé   

Vigilie Božího hodu vánočního - 24. Xll 2003 - Štědrý den - středa 

   7.30 hod.  ranní mše svatá 
 15.00 hod.  mše svatá z vigilie vánoční - pro děti 
 24.00 hod.  slavná půlnoční mše svatá s duchovní hudbou: 
   Ignác Händel: Kyrie, Sláva na výsostech Bohu 
   P.Karel Bříza: České ordinarium 
   Jan Jakub Ryba: Pastorela: "Srdce plesá.." 
   Vojtěch Říhovský: Vánoční zpěvy, op.č.21 

Hod Boží vánoční - 25.Xll.2003 - čtvrtek 

   8.00 hod.  vánoční mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod.  slavná vánoční mše svatá s duchovní hudbou: 
   Stanislav Kostka Vrbka: "Gloria in excelsis Deo" 
   Carl Kempter: Missa Pastoralis G-dur op. 24 
   Jan Jakub Ryba: „Z růže vykvetla lilie.." 
 18.00 hod.  vánoční mše svatá s lidovým zpěvem 

Svátek svatého Štěpána - 26.Xll.2003 - pátek 

   8.00 hod.  ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod.  vánoční mše svatá s duchovní hudbou: 
   J.J.Ryba, F.X.Brixi, J.N.Boháč: 
   Sólové pastorely a vánoční písně 
 18.00 hod.  večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 28.Xll. 2003 - neděle 

   8.00 hod.  vánoční mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod.  vánoční mše svatá s duchovní hudbou: 
   Eduard Marhula: Česká mše vánoční - Koledová op.13 
   Zdeněk Hatina: Vánoční ukolébavka 
 18.00 hod.  vánoční mše svatá s lidovým zpěvem 

 V á n očn í  k o n c e r t  z e  s k l a d e b  če s k ý c h  s k l a d a t e lů  
 O svátku Svaté rodiny v neděli 28. Xll. 2003 v 19.00 hodin zazní díla ze skladeb 
těchto komponistů: Roberta Führera: Dvě pastorely, Josefa Ant.Seelinga: Pastorela, Jana 
J.Ryby: Z růže vykvetla lilie a Milí synáčkové, Jana Kř. Kuchaře: Pastorale a Andante, 
Františka X.Brixiho: Quem vidistes pastores, Jana Nep. Boháče: Ukolébavka andělů a Dvě 
vánoční písně, Břetislava Bakaly: Spi Jezulátko v jesličkách a Zdeňka Hatiny: Vánoční 
ukolébavka. 
 Účinkující: Šárka B r y c h t o v á - zpěv 
   Miroslav B e n ý š e k - housle 
   Zdeněk H a t i n a - varhany 

 



 3

Svatého Silvestra - biskupa - 31. Xll. 2003 - středa 

 23.00 hod. noční děkovná mše svatá na ukončení občanského roku 

Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok 2004 - 1. ledna - čtvrtek 

   8.00 hod -  ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod.- slavná mše svatá s duchovní hudbou: S.K.Vrbka: 
   Kartouzská intráda, C.Kempter:Missa Pastoralis op.24 
   J.A. Vitásek: Zdrávas, Maria, J.J.Ryba: Pastorela 

Slavnost Zjevení Páně - Sv. tří králů – 6. ledna 2004 - úterý 

   7.45 hod - ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
 18.00 hod - slavná mše svatá s lidovým zpěvem 

Svátek Křtu Páně - 11. ledna 2004 - neděle - konec vánočního období 

   8.00 hod.  ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
   9.45 hod.  mše svatá s lidovým zpěvem a duchovní hudbou 
   Fr. Kolařík: Pastýřská mše F-dur, V.Říhovský: Vánoční zpěvy op.21. 
 16.00 hod.  vánoční beseda dětí u jesliček 
 18.00 hod.  večerní mše svatá s lidovým zpěvem 
 

Svěcení vody, kadidla a křídy 
 

V předvečer slavnosti Zjevení Páně v pondělí 5. ledna při večerní mši svaté v 18.00 hodin 
svěcení vody, kadidla a křídy 

OOOTTTEEECCC   BBBIIISSSKKKUUUPPP   MMMOOONNNSSS...   VVVOOOJJJTTTĚĚĚCCCHHH   CCCIIIKKKRRRLLLEEE   AAA   CCCHHHAAARRRIIITTTAAA   
 Na odpoledne 3. prosince 2003 Diecézní charita svolala z podnětu Otce biskupa 
Cikrleho setkání dobrovolných pracovníků a zaměstnanců Brněnské diecézní charity na 
tradiční předvánoční setkání, tentokrát do Biskupského gymnázia v Brně. V homilii při mši 
svaté Otec biskup poděkoval několika stům přítomných za jejich obětavou a nezištnou práci 
v sociální oblasti: „Ve styku s potřebnými a starými lidmi zastupujete samotného Krista," řekl 
mimo jiné. Po požehnání s přáním milostiplného prožití svátků Narození Páně zaznělo 
spontánně Te Deum laudamus. 

 Při neformálním setkání v jídelně gymnázia se Otec biskup zajímal o to, čím žijí 
jednotlivé oblastní charity. Dozvěděl se o práci v chráněných dílnách, přípravě na 
Tříkrálovou sbírku, o adopcích indických dětí na dálku i o sbírkách šatstva a ostatních věcí 
pro potřebné. Padla i zmínka o jistém stupni demokracie v církvi, doložené tím, že nástupce 
apoštolů - biskup - se sklenkou vína v ruce zpívá se svěřenými věřícími „Živijó..Aby nás Pán 
Bůh miloval..", což by pro generaci našich babiček byla nemyslitelná, až hříšná představa. S 
radostí v srdcích a s chutí do další práce pro potřebné se účastníci večer rozjížděli do všech 
stran brněnské diecéze. 
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KKKooollleeedddooovvvááánnnííí   uuu   jjjeeesssllliiičččeeekkk   

 Již tradičně na závěr vánočního období připravují mladí naší zábrdovické farnosti 
koledování u jesliček. Sejdeme se na něm v neděli o Křtu Páně, to je 11. ledna 2004  
v 16.00 hodin. Jeho součástí bude i vyhlášení vítězů dětské soutěže ZÁBRDOVICKÝ 
PROGLASÁČEK. Soutěžní otázky jsou: 

 1) Jaký dárek ti udělal největší radost? 

 2) Kolik týdnů bude trvat církevní liturgické mezidobí do postního  období? 

 3) Co je to masopust a kdy skončí? 

Proglasáček se domnívá, že odpovědi hravě zvládnete (třeba s pomocí) a odevzdáte je 
nejpozději v neděli dopoledne 11. ledna v sakristii. 

VVVÍÍÍRRRAAA   AAA   SSSVVVĚĚĚTTTLLLOOO   
H n u t í  m e n t á l ně  z n e v ý h o d něn ý c h  l i d í ,  j e j i c h  r o d ičů  a  p řá t e l  

zve na společnou mši svatou, kterou slouží každé 1. a 3. pondělí v měsíci v zábrdovickém 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v 18.00 hodin Otec Jan Hanák. První mše svatá tohoto 
společenství se konala 17.listopadu a ti, kteří se jí účastnili, byli upřímně dojati spontánností 
přítomných. 

   VVVýýýzzznnnaaammmnnnééé   sssvvvááátttkkkyyy   aaa   dddnnnyyy   pppooovvvááánnnooočččnnníííhhhooo   ooobbbdddooobbbííí   

Poněvadž do Popeleční středy 25.února 2004 uplyne 7 týdnů církevního mezidobí, 
připomeňme si některé významné svátky a dny, které nás v tom čase čekají: 

11. ledna:  si 7. výročí svého biskupského svěcení připomenou Otcové: 
  Mons.Jiří Paďour OFMCap.a Mons.Václav Malý, pom.b.pražský 
18. ledna:  2. neděle v mezidobí - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
19. ledna:  oslaví 62.narozeniny Mons.Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, básník 
  a autor duchovních písní. 
28. ledna:  nově přeložený svátek sv.Tomáše Akvinského (dříve 7.3.) 
 2. února:  pondělí - Uvedení Páně do chrámu - Hromnic 
 3. února:  úterý - sv. Blažeje - udělování svatoblažejského požehnání 
11. února:  středa - 136. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech 
14. února:  uplyne 1.135 roků od smrti sv. Konstantina - Cyrila v Římě 
14. února:  si jmenování biskupy r.1990 připomenou Otcové J.Em. Miloslav kardinál Vlk a 
  brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle 
19. února:  byl jmenován r. 2002 titulárním biskupem Otec Karel Herbst 
23. února:  roku 2001 jmenován biskupem - koadjutorem Mons.Jiří Paďour 
22. února:  7.neděle mezidobí - vyjde 3.číslo Života zábrdovické farnosti 
24. února:  úterý - při večerní dětské mši sv.vyhlášení vítězů PROGLASÁČKA 
25. února:  Popeleční středa - začátek postního období v roce 2004 
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RRROOOZZZHHHOOOVVVOOORRR   SSS   OOOTTTCCCEEEMMM   JJJIIIŘŘŘÍÍÍMMM   PPPLLLHHHOOONNNĚĚĚMMM   
Dny duchovní obnovy v Brně Zábrdovicích ve dnech 20.až 23.listopadu 2003 vedl 

Pater Jiří Plhoň. Položili jsme mu několik otázek. 
R:  Otče, vítáme Vás u nás v Zábrdovicích. Zajímalo by nás, odkud přicházíte, odkud vedla 
 Vaše cesta k nám? 
JP: Jsem teď otcem biskupem ustanoven ve 
 Slavonicích a v dalších čtyřech farnostech 
 Brněnské diecéze. Je to vlastně až na 
 hranicích s diecézí Českobudějovickou. 
 Pokud jde o duchovní obnovu: oslovil mě 
 váš pan farář Rous, jestli bych pro vás 
 nějakou duchovní obnovu připravil. Tak 
 jsem mu řekl, že na jeho zodpovědnost, 
 ano (smích). 
R:  Prozradíte nám, odkud vlastně pocházíte? 
 Zmínil jste se o nějaké vesnici. Nebo jsou 
 Slavonice blízko Vašeho rodiště ? 
JP: Pocházím původně od Blanska - z Rájce Jestřebí. 
R:  Rájec je však městečko. Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? 
JP: Přemýšlel jsem o něm už na gymnáziu. Po něm jsem si podal žádost do semináře, pak 
 přišla listopadová revoluce a dál už šlo vše jednoduše. 
R:  Takže nemáte jinou profesi než kněžství. Prozradíte nám, z jaké rodiny pocházíte? 
JP: Mohu říci, že z klasické katolické rodiny. Takže jsem rád, že jsem měl v dětství 
 patřičnou výchovu. 
R:  Máte tedy dobré náboženské kořeny. Je to jednodušší. Co myslíte: mají  to těžší ti, kteří 
 přichází ke křtu v pozdějším věku? 
JP: Myslím, že říci o životě „před Bohem", ať už začne člověk kdykoliv, tak je to pořád stejně 
 náročný život. Pán Ježíš to vyjádřil krásně v podobenství o dělnících pozvaných na 
 vinici. V podstatě v Jeho očích nezáleží na tom, kdy člověk začne, nebo jakou cestou 
 se k Bohu dostane nebo jaké dostane povolání, které Pán pro každého z nás má. 
 Důležité je, jak na konci budeme vypadat, jak jsme život naplnili. 
R:  Měl jste nějaký vzor, nějakého kněze? 
JP: Určitě, určitě. Bylo několik kněží, kteří mně pomáhali tím, že byli blízko, nebo jsem je 
 vnímal jako inspiraci. Tak dva-tři, určitě. 
R.  Začal jste meditacemi o křtu. Jakými tématy budou dny duchovní obnovy pokračovat? 
JP: Rád bych, kromě kněžství, probral některé svátosti a život z nich. A určité nároky, které 
 na nás kladou. To, jak je každý může převzít a přijmout. 
R: Je zajímavé, že máte ve svých homiliích skoro dramatický, divadelní projev. V Rájci - 
 Jestřebí působí ochotnický soubor. Nehrál jste někdy s ochotníky divadlo? 
JP: Divadlo ne! To spíše člověk někdy zapomene na „dobré vychování". 
R:  Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hojnost darů Ducha svatého. A nám posluchačům 
 hojnost užitku z Vašich promluv i homilií. 
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VVV   ÁÁÁ   NNN   OOO   ČČČ   NNN   ÍÍÍ            KKK   OOO   NNN   CCC   EEE   RRR   TTT   OOO   VVV   ÁÁÁ   NNN   ÍÍÍ   
 připravila oblíbená rodinná hudební skupina LUČEC - vnučec na odpoledne 4.1.2004 
ve farním sále v Brně - Zábrdovicích. Začátek je v 16.00 hodin. Koncert bude také v kostele 
svatého Augustína v Masarykově čtvrti, a to o svátku svatého Štěpána 26. prosince, také v 
16.00 hodin. Lučec - vnučec se těší na vaši návštěvu. 

 Také ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA se zaměřením na církevní hudbu z Brna, 
Smetanovy ulice připravila se svými posluchači VÁNOČNÍ KONCERTOVÁNÍ. Své 
posluchače potěší ve středu 7. ledna 2004 v 18.00 hodin v chrámu Svaté Rodiny na 
Grohově ulici v Brně. V neděli o Křtu Páně 11. ledna 2004 v 15.00 hodin uskuteční ZUŠ 
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT v chrámu svatého Aloise v Otnicích. Výtěžek tohoto 
koncertu bude věnován Domovu LILA pro postižené děti. 

 

S bě r o v é  d n y  o d l o ž e n ý c h  věc í  v  r o c e  2 0 0 4  

 Péčí pracovnic farni charity ze Starého Brna pokračuje i v novém roce 2004 velmi 
potřebná akce - pro dárce i obdarované - sběr věcí, které již v domácnostech dosloužily, 
nebo je mezi odložené odsoudila paní móda. 

 Sběr se bude konat opět v pátek odpoledne a sobotu dopoledne v termínech: 

      v lednu 23. a 24. 

      v únoru 20. a 21. 

      v březnu 26. a 27. 

      v dubnu 23. a 24. 

      v květnu 21. a 22. 

      v červnu 25. a 26.2004.  

Bližší informace naleznete na vývěsce farní charity. 

   
                

MILOSTIPLNÉ PROŽÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ S HOJNOSTÍ PRAVÉ RADOSTI 
V SRDCÍCH A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ NEJEN PRO DNY NASTÁVAJÍCÍHO NOVÉHO ROKU 
2004, VÁM A VAŠIM DRAHÝM PŘEJE DUCHOVNÍ SPRÁVA, FARNÍ CHARITA A 
REDAKCE ŽIVOTA ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. 

                  
 

 

 

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích, 
Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156, Redaktor Václav Müller 


