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VÁNOCE 2004
Na Středním východě není mír...
Střelným prachem tam páchne vzduch
Intifáda útočí zákeřně z aut i dír
A přece do Betléma vstoupí Bůh
V Evropě před Vánocemi taky není mír...
Lidé šílí, v obchodech je ruch
Antikristé šíří zmatených pověr a vír
A přece na naše oltáře sestoupí Bůh
Přichází, aby dal lidem lásku, mír...
Jen mít pro Jeho slovo dobrý sluch
Životu dává smysl, šťastných chvil
To dítě je Král! Všech lidí Bůh
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Vigilie BOŽÍHO HODU VÁNOČNÍHO - 24. Xll. 2004 - ŠTĚDRÝ DEN - pátek
- 15.00 hod. mše svatá z vigilie vánoční - pro děti
- 24.00 hod. slavná půlnoční mše sv. s duch. hudbou: P.K.Bříza: České ordinarium,
J.Křička: Valašská jitřní mše pastorální op. 80
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - 25. Xll. 2004 - sobota
- 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, J.J.Ryba: Pastorely: Slavíček, Srdce plesá
- 18.00 hod. vánoční mše svatá s lidovým zpěvem
SVÁTEK SVATÉ RODINY - 26. Xll. 2004 - (SVATÉHO ŠTĚPÁNA) - neděle
- 8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: Petr Eben: Ordinarium, Vánoční pastorely
českých mistrů
- 18.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem
SVATÉHO SILVESTRA - 31. XII. 2004 - pátek
- 7.30 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem
- 23.00 hod. děkovná mše svatá na ukončení civilního roku 2004 s přehledem života
farnosti
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„Těšte, těšte můj lid…“ nařizuje Hospodin v Izaiášově proroctví. Dobře ví, co jeho lid
potřebuje. Už bylo dost strachu, dost výhružek, dost trápení. „Radujte se, narodil se
spasitel,“ tak těší Boží lid andělé. A co dělá Boží lid v naší farnosti? Také se navzájem
povzbuzuje a dodává si odvahu a radost? Jakými slovy?
Existuje řada lidí, pro které jedinou zprávou, která stojí za řeč, je zpráva špatná.
Jedinými lidskými vlastnostmi, o kterých stojí za to mluvit, jsou ty špatné. Jediným projevem
Boží vůle je neštěstí, nemoc nebo smrt a jedinou správnou hudbou je buď smutná nebo
agresivní.
Naproti tomu Bůh je plný optimismu, protože ví jaký je, co
chce a co všechno je ochoten pro lidi udělat. Vtělení Syna je jeho
největším činem důvěry vůči lidem. Důvěřuje nám, důvěřuje naší
budoucnosti a především důvěřuje svému Synu. Jeho jednání je
plné optimismu a naděje.
Vánoční atmosféra se má podobat té betlémské: radost a
naděje z toho, co dělá Bůh. Jistěže se navzájem máme těšit
i drobnými věcmi z jeho rukou, ale ty někdy pomíjejí a ne každý
má třeba zdraví, rodinu nebo přiměřeně zajištěný život. Ale
blízkost Ježíše Krista, jeho zájem být s námi, nepochopitelná
náklonnost nebeského Otce, to jsou zásadní skutečnosti, které platí pro každého z nás.
A v nich je pravá, hlubší a trvalejší útěcha.
Nechejme v sobě s velkým jasem zazářit betlémské světlo. A těm z vás, kteří máte
dojem, že vás obklopuje příliš mnoho temnoty, a že Vánoce jsou smutné, připomínám:
„Světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila“.
o. Jiří

)
) BBoohhoosslluužžbbyy vv nnoovvéém
)
m rrooccee 22000055 )
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - NOVÝ ROK - 1.1.2005 - sobota
- 8.00 hod.- mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod.- slavná mše svatá s duchovní hudbou: J.Clarke: Chvalte radostně krále,
J.Führer: MISSA PASTORALIS A-D, J.Nešvera: AVE,MARIA Es-dur, J.J.Ryba:
VÁNOČNÍ PASTORELY
- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 2.1.2005
- Pravidelný nedělní pořad bohoslužeb v 8.00, 9.45 a 18.00
STŘEDA po 2. neděli Narození Páně - 5.1.2005
- 18.00 hod. při mši svaté posvěcení vody, křídy a kadidla
ZJEVENÍ PÁNĚ - SV.TŘÍ KRÁLŮ - 6.1.2005 - čtvrtek
- 18.00 hod. slavná mše svatá s lidovým zpěvem
NEDĚLE KŘTU PÁNĚ - konec vánočního období - 9.1.2005
- 8.00 hod.- mše svatá s lidovým zpěvem
- 9.45 hod.- mše svatá s duchovní hudbou: J.Očenášek: ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE opus 16
- 16.00 hod.- tradiční besídka dětí u jesliček s programem
- 18.00 hod.- večerní mše svatá s lidovým zpěvem
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O svátku svaté Kateřiny 25. listopadu 2004 se v Brně-Obřanech konalo setkání členů
společenství, jehož spiritualitou je laická pomoc v nové evangelizaci ve farnostech. Hlavním
tématem byl ADVENT jako očekávání - jako CESTA, začátek nového církevního roku.
Každá z těchto skupin je duchovně vedena knězem, který její práci v terénu, NA CESTĚ,
usměrňuje. Tato společenství mají různý počet členů a v některé farnosti jich může působit
několik. Vždy však mají tito lidé potřebu sdílení, společně se schází, modlí, zpívají a
rozebírají některý úryvek z Písma svatého nebo z katechizmu katolické církve. Tím svoji
duchovní cestu k Bohu vzájemně ovlivňují. Skrze zveřejňování vlastních zkušeností v úsilí
o posvěcování svého života, působí na ostatní členy neokatechumenátního společenství,
naladěného na stejnou „duchovní vlnovou délku“.
Obřanského setkání se zúčastnilo víc než sto členů tohoto společenství z různých
moravských i českých měst. Několik skupin bylo z brněnské farnosti svatého Jakuba.
Neokatechumenát je tedy dalším spirituálním společenstvím, jako je např. Fokoláre nebo
Legio Mariae, které v rámci církve působí. Noví zájemci o poznání této duchovní cesty se
v Brně scházejí 2x týdně v kostele Nanebevzetí P. Marie - u jezuitů.
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Obvykle na začátku církevního roku zve otec biskup mons. Vojtěch Cikrle
profesionální, ale hlavně dobrovolné pracovníky charit brněnské diecéze. Tentokrát s nimi
slavil Eucharistii, poděkoval jim za práci v minulém církevním roce a přátelsky s nimi
pobesedoval. Biskup Petr Esterka letos toto setkání započal mší svatou v kostele
sv. Augustýna v Masarykově čtvrti v pondělí 13.Xll.2004 v 16.00 hodin a pokračovalo se
besedováním s otcem biskupem i výměnou zkušeností v prostorách biskupského gymnázia
na Barvičově ulici. Hovořilo se o všem možném včetně Tříkrálové sbírky, připravované na
leden 2005. Koledníkům požehná otec biskup při slavnostní mši svaté v pondělí 3. ledna
v 16.00 hodin v katedrále na Petrově. Poté je pozve na tradiční občerstvení, aby byli
posíleni v náročné činnosti.
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Na přelomu občanského roku se scházejí zástupci mladých
evropských křesťanů, aby společně poděkovali Bohu za milosti,
kterých se jim dostalo v končícím roce a prosili
o požehnání pro rok nastávající. Tato akce je inspirována a
organizována ekumenickou komunitou z Taize. Zatímco v roce
2004 se konalo modlitební setkání v německém Hamburku, tentokrát budou nový rok 2005
vítat mladí křesťané, mezi nimiž bude i skupina Čechů, v portugalském Lisabonu. Akce
započne již 28. prosince a skončí 1. ledna 2005.
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My tři králi, my jdeme k vám...
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Tradičně začátkem občanského roku, tentokrát od 1.do 9.
ledna 2005, organizuje Česká katolická charita celostátní tzv.
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Skupinky koledníků, často v
královských kostýmech, chodí s úředně zapečetěnými kasičkami
městy i vesnicemi diecézí a vybírají na různé charitativní akce.
Podstatná část výtěžku zůstává v místě, kde byly peníze vybrány,
část spotřebuje administrativa se sbírkou spojená.
V roce 2004 umožnil výtěžek sbírky přispět částkou 100tisíc korun na zřízení
terapeutické dílny na Domově pokojného stáří na Kamenné ulici. Domov sv. Markéty pro
matky a děti v tísni dostal 50tisíc, na svoz klientů Chráněného bydlení sv. Michala dostalo
vedení příspěvek na zakoupení auta ve výši 86tisíc Kč, na pastorační činnost ve vězení
byla poskytnuta částka 50tisíc. Zábrdovická farnost dostala na provoz Dětského domu
příspěvek 20tisíc.
V nastávajícím roce 2005 vedení brněnské diecézní charity předpokládá, že získané
prostředky poskytne krom jiných těmto potřebným subjektům:
Domovu sv. Anežky - Domu s pečovatelskou službou, Domovu sv. Markéty, Effetě stacionáři pro lidi s mentálním postižením a autismem, Dobrovolnickému centru při OCH
Brno, na pastorační činnost ve vězení, Kongregaci sester Cyrila a Metoděje a farním
charitám při jejich dobrovolné činnosti.
Každá koruna, která padne do kasičky tříkrálové sbírky, má cenu. Vzpomeňme
novozákonního příběhu o chudé vdově a jejím penízku do chrámové pokladny. Dej a bude ti
dáno, říká české přísloví.
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Zábrdovická farní charita zaslala jménem vás, adoptivních rodičů, indické dívky Leeny
Rebello pohlednici s betlémským motivem Narození Páně s předtištěným následujícím
textem (přeloženým do angličtiny):
O Vánocích Bůh oslovuje člověka a dotýká se jeho srdce. Ať jeho láska osloví i Tebe
a naplní Tvůj život požehnáním a pokojem po celý nový rok.
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vstoupilo 8. prosince 2004 do desátého roku svého vysílání. Svým křesťanským
zaměřením se pro posluchače různých denominací, stalo nezbytným průvodcem dne a pro
mnohé, které trápí nespavost i nocí. Také ono je dokladem náboženské svobody.
V současnosti se připravuje nejen na novou, digitální techniku vysílání, ale spolu
s ostravským Studiem Telepace uvažuje v budoucnosti o založení křesťanské televize. Ať
Pán požehná snahám všech, kteří spolupracují s PROGLASEM anebo svými finančními
příspěvky umožňují existenci křesťanského rádia v ČR
4
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jezuita, nejuznávanější znalec spirituality východního křesťanství, rodák z Boskovic
v brněnské diecézi, se v duchovní aktivitě dožil 17. prosince 2004 požehnaných
OSMDESÁTIPĚTI roků svého života. Ať mu Pán dá dostatek zdraví a svého Ducha,
abychom ještě dlouho každý pátek mohli z vatikánského rozhlasu poslouchat jeho
duchaplné úvahy o životě. V sobotu ráno krátce po sedmé mohou posluchači slyšet otce
kardinála Špidlíka v opakované relaci Vatikánu na stanici PROGLAS.
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LEHKÉ ODPOČINUTÍ DEJ JIM, Ó PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ

!

Čtrnáct dní před svými 75.narozeninami, 10.listopadu 2004, smířen s Pánem, byl
na věčnost povolán zábrdovický farník, pan Zdeněk Matoušek, bývalý školník na ZŠ
Kuldova. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo po mši svaté ve čtvrtek 18.listopadu
2004. Za účasti rodiny a přátel byl zesnulý uložen k dočasnému odpočinku do rodinného
hrobu na židenickém hřbitově. Budiž mu země lehká.

!

Zádušní mše svatá o první neděli adventní 28.listopadu 2004 byla věnována
památce zesnulé paní Jiřině Trnkové. Zcela nečekaně, ve věku 51 roků, opustila toto
slzavé údolí, rodinu i přátele o svátku Všech svatých, 1.listopadu 2004. Nechť Pán života a
smrti potěší celou rodinu v čele s maminkou zesnulé.

!

Mariánskými písněmi „Máti Páně přesvatá" a „Budiž věčně velebena" vítala
místní dechovka v Tasově před kostelem sv. Petra a Pavla v úterý 30.listopadu 2004
odpoledne smuteční hosty, kteří se přišli rozloučit s panem Janem Rousem, který odešel
po dlouhém utrpení na věčnost ve čtvrtek 25.listopadu. Mši svatou celebroval syn
zesnulého, duchovní správce zábrdovické farnosti o.Jiří Rous. Koncelebrovalo dalších
sedm kněží. Kromě rodiny bylo obřadu přítomno kolem dvou set přátel a známých, přes
třicet jich přijelo ze zábrdovické farnosti. Na závěr bohoslužby zazněl naplněným kostelem
velikonoční hymnus „Aleluja, živ buď nad smrtí slavný Vítěz", píseň křesťanské naděje. Poté
vyprovodili přítomní zesnulého na místní hřbitov, kde bude v Pánu očekávat své vzkříšení.
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Pohyblivost svátků se v katolické církvi řídí podle Hodu Božího velikonočního. Ten je
stanoven vždy na první neděli po 21. březnu, po jarním úplňku. Z této skutečnosti vyplývá,
že vánoční období 2004/05 skončí nedělí Křtu Páně - to bude 9. ledna 2005. Poté nastane
mezidobí, trvající 4 týdny. Popeleční středa 9.února zahájí šesti týdenní postní období,
které vyvrcholí Květnou nedělí 20.března, kdy začne Svatý týden. Zelený čtvrtek bude
24., Velký pátek 25. a Bílá sobota 26.března. Hod Boží velikonoční oslavíme 27.března
2005. Velikonoční období končí Slavností Seslání Ducha svatého 15.května 2005.
Po Svatodušních svátcích pokračuje liturgické mezidobí. Během něj bude Slavnost Těla a
Krve Páně 26.května. Státní svátky 1. a 8.května připadnou na neděle. Svátky Sv.Cyrila
5

a Metoděje a Mistra Jana Husa budou v úterý a ve středu 5. a 6.července. Poutní
slavnost v zábrdovickém kostele Nanebevzetí P.Marie 15.srpna připadne na pondělí.
Státním svátkem oslavíme ve středu 28.září sv. Václava a Den české státnosti. Další
státní svátek Den vzniku samostatného československého státu 28. října bude
v pátek. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu si připomeneme ve čtvrtek.
Konec církevního roku 2004/05 připadne na Slavnost Krista Krále 20.listopadu 2005.
První neděle adventní bude roku 2005 27.listopadu.
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V nedělní odpoledne 21. listopadu 2004 mířilo na zábrdovickou faru spousta lidí.
Tentokrát však ne do sálu, kde bylo od 14. hodin dětské odpoledne, ale do bílého sklepení,
kam své příznivce pozvala známá muzikantská rodina LUČEC-VNUČEC, aby je potěšila
svým novým programem, tentokrát pod názvem: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Na paškál si
vzala rodina Košíkových dvě řemesla. Kováře a již z našeho života vymizelé vápeníky. Ty
tam jsou doby, kde se téměř v každé vesnici ozývalo zvonění kovadlin, na nichž vznikaly
nejen tehdy tak potřebné podkovy pro koně i pro tažné hovězí, vidle, lopaty, rýče, ale
i roztodivné mříže a další výrobky z kujného železa. Z repertoáru vesnické mládeže zmizely
i písničky a popěvky, toto řemeslo oslavující. Stejně tak i práce vápeníků, pálící
z vápencové rudy v pecích bělostné vápno, tak potřebné v každé chalupě a na každé
stavbě. Jistě by sběratelé lidových písní Sušil, Bartoš i jiní měli radost, že se našel soubor,
který alespoň v muzice a zpěvu oživuje práci i radosti našich předků, zabývajících se těmito
řemesly. V poučeném a zasvěceném slově se z úst babičky Košíkové dozvěděli posluchači
o těchto profesích mnoho zajímavého. Svým slovem proložila muzicírování třígenerační
skupiny, střídající melodie nejen niněr různých velikostí, ale i kytary a flétny. S humorem
zpívali všichni. Nejen principál dědeček Košík, babička i dcera Pavla, ale i nejmladší Anička
s vážným výrazem ve tváři, většinou s bratrem Jeníkem. Jakub, většinou pískající na flétnu,
si také svým sytým hlasem zazpíval.
Skoro všechno se v životě mění. Jak jsme se dozvěděli ze zápisu v kronice, staly se
z vápenického Melenburku Vysočany, jen ty písničky zůstávají. A tak díky nadšenému
souboru LUČEC-VNUČEC je můžeme slyšet i dnes. Od září měl soubor již šest vystoupení
a my se těšíme, že je na zábrdovické faře uslyšíme již tradičně i o Vánocích. Alespoň tak
nám to principál souboru slíbil.

T
MILOSTIPLNÉ PROŽÍVÁNÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ PÁNĚ, RODINNOU POHODU A
POŽEHNÁNÍ BOŽÍ NEJEN VE SVÁTEČNÍ DNY A V NOVÉM ROCE PÁNĚ 2005, ALE PO CELÝ
ŽIVOT VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM A DOBRODINCŮM KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
PŘEJÍ
otcové JIŘÍ A JAN
ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích,
Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor p. V.Műller, Grafika: R.Smékal
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