Vychází 26. 2. 2006

Číslo 2

ročník XIV.
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Znamená napodobovat ho – Znamená dojít ke sjednocení s Bohem –
Znamená přijmout kříž. Znamená přijmout jeho starosti o svět.
A to často není tak snadné. A přesto se kříž stává vždycky
Znamením Boží lásky ke světu – Znamením Boží lásky k nám –
Znamením odpuštění.
Znamením vykoupení z prázdného způsobu života – Znamením přetvoření našeho života
do něčeho nového.
Kdo ze svého života odstranil kříž, zřekl se toho, co k následování Ježíše,
a tedy ke křesťanství, neodmyslitelně patří.
Otec biskup Vojtěch
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S ohledem na nedokončené práce v našem zábrdovickém kostele, kde není
dosud možno konat jakákoliv veřejná shromáždění, budou všechny bohoslužby
včetně pobožností Křížové cesty konány v prostorách farní budovy. Pořad mší
svatých zůstává beze změny, to je ve všední dny pondělí až pátek večer v 18.00
hodin, v sobotu mše svatá v 7.30 a 18.00 hodin. Nedělní mše svaté budou
v obvyklé hodiny a to 8.00, 9.45 a 18.00 hodin

Pobožnosti křížové cesty budou ve středu, pátek a neděli vždy v 17.30 hodin
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Milí farníci.
Postní dobu někteří milují, jiní nenávidí a většina ji ignoruje. Ten, kdo se
rozhodl pro Krista, vítá půst jako možnost svůj vztah k němu posílit. Ten koho
hryže svědomí obyčejně považuje přípravu na velikonoce za nepříjemnou výzvu,
aby pustil to, co pustit nechce (nevím, kdo vymyslel české slovo půst od „pustit“).
Výzva ke změně života a smýšlení je pro něj nevítaná, protože chtěl udržet pro
sebe něco, co by měl opravdu pustit. Zmíněná třetí skupina, které je celé snažení
církve lhostejné by mezi věřícími neměla mít zástupce, ale bohužel (opět český
vynález: bohužel od „buď Bohu žalováno“).
Ve starších dobách a knihách si lidé pomáhali ke změně života myšlenkou
na smrt a věčnost. Pravděpodobně to přeháněli, takže vznikly situace, kdy postní
výzva zněla spíš jako morbidní vyhrožování, než jako pozvání k čistší lásce. My to
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pravděpodobně přeháníme na opačnou stranu a neuvědomujeme si dost jasně, že
svobodnější srdce a čistší lásku získáme jen po namáhavém opuštění („puštění“)
našich egoistických návyků, sklonů a tužeb. Kdybych trochu zneužil motiv známé
kreslené pohádky Z. Milera o krtečkovi, tak postní doba není sháněním kalhotek
s velkými kapsami, aby se do nich vešlo co nejvíc haraburdí, ale „odložením všeho,
co by nás mohlo zatěžovat“ (Žid 12,1), zbavením se všeho co nám kazí vztahy
k Bohu a lidem, protože „co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale svou duši
zahubil“ (Mt 16,26).
Tak vám přeji svatou postní odvahu, abyste zanechali všeho, co tváří v tvář
věčnosti nemůže obstát a rostli v čisté, obětavé lásce, ze které se pak může zrodit
pravá velikonoční radost.
K tomu vám žehnám.
O. Jiří
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Letos o 4. neděli v mezidobí vyhlásil duchovní správce zábrdovické farnosti
otec farář Jiří Rous svůj plán uskutečnit v roce 2007 novou formu evangelizace,
která by pokryla celou plochu teritoriální farnosti při kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Brně – Zábrdovicích. Plán předpokládá tři etapy a to:
V první – zhruba do farní pouti, to je do 15. srpna – by měli věřící promýšlet,
promeditovat všechny možné způsoby, jak oslovit pokud možno všechny
obyvatele
naší farnosti. Své náměty přednést o. faráři, aby mohly být
prodiskutovány ve farní radě. Prosme Ducha svatého, aby nám v modlitbách vnukl
možné způsoby této evangelizace.
V druhé etapě – do konce roku 2006 by z přednesených námětů byly
vybrány nejvhodnější a po poradě s těmi, kteří se o podobnou formu evangelizace
již pokusili, zvolit strategii jak postupovat, rozdělit si úkoly, co, jak a kdo udělá.
V třetí etapě – která by začala s novým církevním rokem, to je 3. prosince
2006 o první neděli adventní novou evangelizaci pod jménem ROK
ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI prakticky realizovat.
Prosme, ať k úkolu šíření království Božího v naší společnosti nám pomáhá
Duch svatý na přímluvu Nanebevzaté Panny Marie.
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Bratři a sestry,
Jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat
povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži,
kteří máte nebo budete mít maturitní zkoušku a cítíte se povoláni ke kněžství, bych
rád informoval, že přihlášky do kněžského semináře na studijní rok 2006/2007 je
možno podat na biskupství do konce března 2006.
Váš otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle
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Zábrdovická farnost dokázala pro letošní Tříkrálovou sbírku
postavit celkem dvanáct skupinek, které se s kasičkami
vypravily do terénu, aby sbírku vykonaly. V jedné skupince
byl i pan farář Rous, nejen pro příklad ostatním, ale aby
získal osobní zkušenosti s touto činností.
Sbírka se ne vždy setkala s vlídným přijetím a se štědrostí. Ne každý
oslovený byl ochoten přispět na dobrý účel. Nicméně: když byly kasičky otevřeny
a peníze sečteny s radostí bylo konstatováno, že naše farnost vybrala celkem
67.780 Kč, tedy o 20 tisíc více, než v roce minulém. Pán Bůh všem štědrým
dárcům jistě požehná.
Podle tiskové zprávy z 9. 2. bylo při Tříkrálové sbírce v brněnské diecézi
vybráno celkem 11 866 359,50 Kč.
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Jak již bylo ve farním časopise předesláno, budeme vás průběžně informovat
o činnosti jednotlivých společenství naší farnosti.
Tentokrát vás zveme do Společenství rodin I aneb společenství rodin dětí
předškolního věku. Naše „spolčo“ se schází jedenkrát týdně a čítá 15 členů,
přičemž vždy jde buď o manželský pár nebo o jednoho zástupce manželského páru.
Možnost účasti členů je často přímo úměrná počtu babiček dané rodiny, výskytu
chřipkové epidemie atp. Tímto samozřejmě nehodláme publikovat skrytou reklamu
typu: HLEDÁME HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZN. STŘEDA VEČER, ale mladší generace,
především dívky, pochopila správně.
Obsah našich setkání závisí na domluvě s P. Jiřím Rousem, na jeho obětavé
snaze věnovat nám kus svého volného času a víře, že investice do nás se
skutečně vyplatí. Vybíráme jednotlivé tématické celky jako spiritualita sv. Ignáce,
liturgie, úvod do nauky o duchovním životě. Momentálně začínáme pracovat na
tématu aplikovaná psychologie. Časově se naše setkání dělí na tři části: diskuse
k minulému tématu, přednáška otce Jiřího a společná modlitba. Pak následuje
neformální diskuse na jiná neméně závažná témata jako spánek malých dětí,
výživa batolat, legrační výroky našich potomků, vtipy atd.
Na závěr bych chtěla zcela vážně podotknout, že jsme za naše společenství
Bohu vděčni. Vážíme si nasazení otce Jiřího, který pro nás navíc každoročně
pořádá šestidenní duchovní cvičení. Že naše společenství dobře funguje se dá
vytušit i podle množství času, který spolu trávíme (nejen již zmíněná duchovní
cvičení, ale i společné pobyty v létě nebo na horách v zimě, společné výlety kolem
Brna či oslavy narozenin), ale o tom zas někdy příště.
HaZe
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Pro děti a mládež, navštěvující odpolední nízkoprahovou klubovnu, připravují
zaměstnanci i dobrovolníci kromě pravidelných kroužků také různé mimořádné
akce. V prosinci loňského roku to byly například dvě výtvarné dílny. Větší děti
vyráběly s Lenkou barevné svíčky, vánoční ozdoby a obrázky na okna, menším
dětem se velmi líbila výroba veselých zvířátek z kolíčků na prádlo a zdobení
papírových tácků vánočními motivy, tuto druhou dílnu měla na starost Blanka.
O obě akce byl velký zájem. Děti se pocvičily v trpělivosti a vytrvalosti v práci,
některé výrobky byly opravdu pěkné.
Týden před Vánoci se konaly dvě „chaty“ (víkendové pobyty s romskými
dětmi).
Petr a Filip byli lyžovat se třemi fotbalisty na faře v Jámách nedaleko Nového
Města na Moravě. Vrátili se spokojení, protože se chata vydařila.
Marabu, „oče“ Jirka a Blanka byli zase v pátek a v sobotu v Újezdu u Černé
Hory. Měli s sebou pět dětí, „puberťáků“, a to kluků, kterým se všichni tři pravidelně
věnují během celého roku. Kluci hráli ping-pong, hledali poklad, pokoušeli se
vyrobit jesličky a snažili se naučit něco nového z náboženství.
O jarních prázdninách proběhly dvě „lyžovací“ chaty. Obě dvě v Jámách.
Nejdříve tam byli Marabu, Filip a Blanka s menšími dětmi a po čtyřech dnech je
vystřídali fotbalisté s Petrem, Blankou, Luckou a „očem“.
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Také letos na závěr vánočního období se sešli nejmladší členové
zábrdovické farnosti, aby se svými rodiči, babičkami i dědy koledami, zpěvem
i hraním na flétničky či housle zahráli Ježíškovi v jesličkách. Vánoční besídka se
uskutečnila v neděli 8. ledna odpoledne ve farním sále. Tentokrát podium patřilo
těm nejmenším z farní „Školičky“, účinkoval i dětský farní sbor, holčičky rodiny
Krejčí i děti Oujezdských. Program uváděl zasvěceným slovem farář Jiří Rous,
o mikrofon se staral pan kaplan Jan Hanák. Přišli si na své i fotografové
a kameramani z řad přítomných příbuzných. A ostatní, kterých byl téměř plný sál
účinkovali svým potleskem, který se ozýval za každým pódiovým vystoupením. Na
závěr si všichni společně zazpívali nejslavnější českou vánoční píseň: Narodil se
Kristus Pán, veselme se.
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Odvážný pokus, vzniklý v hlavách společenství mladých (ale hlavně Martiny
Grůzové) uspořádat pro zábrdovické farníky velkou společenskou akci nazvanou
1. farní ples, byl realizován v sobotu 21. ledna 2006. Starosti a obavy, jak taková
akce dopadne a najde-li se dost ochotných, kteří pomohou, se rozplynuly. Nejprve
bylo třeba zajistit místnost nebo sál, kde by se taková veliká akce mohla uskutečnit.
Pochopení nalezli organizátoři u vedení židenického Sokola, jmenovitě u náčelníka
p. Ladislava Flora a správce sokolovny Radka Červeného, kteří na uskutečnění
plesání propůjčili prostor své sokolovny. Oběma při zahájení poděkovali moderátoři
pánové Ondřej Sochor a Tomáš Kaňa. Pan farář Jiří Rous zase poděkoval Martině
i ostatním hlavně ze společenství rodin, kteří na sebe vzali nejen přípravu
tomboly, ale hlavně nezištně zajistili chutné občerstvení a nápoje.
Slavnostní polonézou,
kterou zatančilo osm
párů bylo zábrdovické
plesání
zahájeno.
Odměnou tanečníkům
byl
veliký
potlesk
ostatních návštěvníků,
kteří
obsadili
do
posledního
místečka
každou
židli
(Ty
dokonce pro ty, kteří se
s příchodem opozdili chyběly, takový byl zájem!). Ve vtipném úvodu, zpestřeném
„taneční kreací“ přivítali oba moderátoři i krojovanou cimbálku z Valašského
Meziříčí s primáškou Milenou Zachrdlovou, která se postarala o „živou“ muziku. Na
repertoáru byly především známé lidovky jako „Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide“,
ke zpěvu se přidali i někteří přítomní. Anička K. (nepleťme si ji s popovou
zpěvačkou Annou K.!) nevydržela a přidala se svým sopránem rovnou u mikrofonu.
Tím byl v jejím zastoupení účasten i farní sbor. DJ Dominik sice svůj moderní
repertoár nekomentoval, nicméně: tento druh hudby byl přivítán mládeží i střední
generací. Seniorů bylo v sokolovně poskrovnu, ale i oni se svými příspěvky
na zdaru plesu různým způsobem podíleli. I jim patří dík za jakoukoliv pomoc.
Program byl zpestřen nejen tanečním vystoupením ve stylu Hip – Hop
v provedení Marušky a Natálky, ale i půvabnou stepařkou, a tříčlennou skupinou
historického šermu, kteří se ve scénce vzájemně potýkali meči i klacky.
Samozřejmě, že na plese nemohlo chybět Srbochorvatské kolo a populární soutěž
tance kolem židlí. Napětí, kdo co vyhraje v tombole vyvrcholilo v závěru, kdy Adam
vyhrál kbelík s čistícími prostředky a poté vylosoval hlavní cenu: divočáka. A jak
už někdy život dokáže dělat humorná překvapení, získal za mohutného potlesku
a výkřiků „Hurá“ tohle mohutné – odhaduji nejmíň půlcentové zvíře – pan farář
Rous!
Mezi účastníky zavítal i pan kaplan Jan Hanák a se svojí společností pan
poslanec Ing. Jan Grůza, který přišel rovnou z plesu KDU-ČSL, konaného v hotelu
Voroněž.
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První farní plesání se tedy vydařilo nad očekávání a naplnilo tak úmysl,
vzájemného setkávání se farníků nejen kolem stolu Páně, ale i ve společenském
osobním styku, vytvářejícím tu pravou pospolitost. “Pohleďme, jak se milují!“
VáM
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17. března – roku 1990 byli titulárními biskupy jmenováni: Mons. Graubner, Mons.
Hrdlička. Mons. Lobkowicz
19. března – Svátek má Josef. Poněvadž svátek připadl na neděli je
20. března – (pondělí) liturgická Slavnost svatého Josefa
25. března – (sobota) Slavnost Zvěstování Páně – Den nenarozených dětí
27. března - roku 1991 jmenován arcibiskupem Monsignor Miloslav Vlk
30. března - roku 1950 jmenován titulárním biskupem Mons. Karel Otčenášek
31. března - roku 1990 přijali biskupská svěcení Mons. M. Vlk a Mons.V.Cikrle
6. dubna - roku 2002 přijal biskupské svěcení Mons. K. Herbst
7. dubna - roku 1990 přijali biskupská svěcení Mons. Graubner, Mons. Radovský,
Mons. Lobkowicz
9. dubna - Květná neděle – začátek pašijového týdne
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Na sobotu 11. února 2006 pozval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
redaktory farních časopisů své diecéze, aby jim poděkoval za mediální formu
evangelizace, kterou svou prací dělají. V promluvě po mši svaté osobně všem
přítomným stisknul ruku a předal dárkem svou knížku úvah a meditací nazvanou:
„Vy jste sůl země a světlo světa“. Poté nabídl redaktorům prohlídku klenotnice
a těm tělesně zdatnějším i výstup do věží katedrály. Někteří navštívili i prostory
krypty.
Těžištěm tohoto setkání byla beseda na biskupství, kterou řídila tisková
mluvčí biskupství Ing. Martina Jandlová.. Nejprve přivítala významné hosty v první
řadě nového mluvčího České biskupské konference Mgr. Martina Horálka, kterého
vyzvala, aby přítomné seznámil s obsahem své práce na tiskovém středisku ČBK,
obsazeného „třemi lidmi a třemi počítači“. Těžiště své práce trefně charakterizoval
slovy: „Jsme mostem mezi Církví a ostatní společností“. Most se klene ze dvou
břehů. Proto je nutné, aby pracovníci znali nejen problematiku Církve, ale aby měli
dobré kontakty na pracovníky světských médií, kterým zprávy ze života Církve
předávají. Informace čerpají z práce biskupů, ze zpráv z diecézí, případně
z překladu zahraničních materiálů. Úkolem tiskového střediska je také
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„převyprávět“ jazyk církve do jazyka, kterému by i laická společnost dobře
rozuměla.
Dalšími hosty byli redaktoři Katolického týdeníku, pánové Jiří Macháně
a dopisovatel KT z brněnské diecéze Mgr. Václav Štaud. Ředitel Radia PROGLAS
poté s pomocí projekce seznámil přítomné s nástupem digitalizace nejen
v rozhlase, ale i v televizi. Zasvěceně hovořil i o projektu křesťanské televize
s názvem NOE, vznikající úsilím ostravského tel. Studia Telepace, natáčejícího
videosnímky s křesťanským pohledem na naši společnost. – Ředitel diecézní
knihovny Mgr. František Zajíček požádal přítomné o zasílání farních časopisů, aby
mohly být archivovány, případně k dispozici dalším zájemcům v diecézní knihovně,
Ing. Jandlová předala přítomným vlaječku, která bude při různých příležitostech
symbolizovat brněnskou diecézi. Oficiálně bude veřejnosti představena při setkání
otce biskupa Cikrleho s mládeží o květné neděli. Paní PhDr. Jiřina Šťouračová,
zástupkyně Moravskoslezské křesťanské akademie seznámila krátce s publikací
DIALOG – EVROPA XXl, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. Projevy
shora uvedených hostů dalo Setkání vysokou úroveň a přínosné informace všem,
kteří se zúčastnili. Závěrem otec Ing. Martin Holík všem požehnal.
Za život zábrdovické farnosti se setkání účastnil redaktor Václav Müller.
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Střediskem křesťanské sociální pomoci v Broumově
spolupracuje v Brně Farní charita na Starém Brně. Již několik let se
její dvě členky, paní Halámková a Keprtová (telefony 543 249 684
nebo 542 214 816) organizují sbírku nepotřebných věcí, které každý
měsíc odesílají nákladním vagonem ČD do zmíněného Střediska.
Tam je zdravotně postižení roztřídí, opraví a podle dispozic ústředí
expedují např. do uprchlických táborů, ústavům sociální péče,
bezdomovcům a vůbec jinak potřebným. Ale i do chudých zemí
nebo i tzv. „třetího světa“.
Sbírá se prakticky všechno: oblečení pro dospělé, děti i kojence, obuv (jen
nenošená – nová), ložní prádlo, deky, přikrývky, spací pytle, stany, zdravotnické
potřeby, brýle (i poškozené), čočky, lupy, hračky, hudební nástroje, poštovní
známky (i použité), školní potřeby i trvanlivé potraviny (mouka, cukr, těstoviny, čaj,
káva, sušené mléko).
Toto vše zabalené do krabic, pytlů, dek nebo balíků lze přinést rovnou na
brněnské nádraží, 5. nástupiště – vstup do areálu ČD proti zastávkám tramvají
1,2,4,8,12,13, pod Petrovem a to v pátek od 12 – 17, v sobotu od 9 – 12 hodin.
Časy je nutno dodržet, věci nelze v Brně skladovat!
Nejbližší termíny sběrů do vagonů jsou následující:
v březnu 24.- 25., dubnu 28.- 29., květnu 27. - 27., červnu 23. - 24. 2006
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(7. – 11. února 2006)
Na tradiční jarní výpravu za sněhem jsme letos vyrazili
ve složení Vítek, Dominik, Vojtěch, Honza, Kája, Jakub,
Filip a Janek. Naším cílem byla fara v Rajnochovicích –
arcidiecézní centrum mládeže Přístav. Přestože byla
fara studená – v místnosti , kde jsme měli spát, prasklo
mrazem topení – dostalo se nám vřelého přijetí od
jejích obyvatel. Poskytli nám náhradní ubytování v „Zeleném salonku“ a odtud už
nebylo daleko do příjemně vyhřáté kuchyně, vybavené kachlovým sporákem, stále
teplým čajem a stále dobře naladěnou „farní slečnou“ Alkou. Za pět dní jsme toho
V „Přístavu“ stihli opravdu hodně. Štípat třísky, topit v kamnech, vařit jídlo,
v tělocvičně jsme hráli ping-pong, fotbal a florbal, u kamen v kuchyni zase stolní hry.
Velmi se nám líbila farní kaple sv. Jana Evangelisty s obětním stolem ve tvaru
rybářské bárky i se sítí a lany. Ti, kteří si vzali běžky, podniklli výpravu na Tesák.
Protože se však z lyžařského červeného vosku stala nepoužitelná, všelepící,
„žvýkačkovitá“ hmota, bylo běžkování poněkud fyzicky i psychicky náročnější.
Sněhu napadlo opravdu hodně, pomáhali jsme ho shazovat ze střech a zbylo ho
dost i na velkou koulovačku, kterou s úsměvem vyprovokoval náš pan kaplan, který
za námi na dva dny přijel. Celým pobytem nás provázela kniha C.S.Lewise „Lev,
čarodějnice a skříň“, dobrodružný a symbolický příběh o boji dobra se zlem. Knihu
jsme si společně celou nahlas přečetli – ještěže jsou noci v únoru tak dlouhé –
a na její téma sehráli i několik her (napínavá byla honička závějemi po pás
ve sněhu). Domů jsme se vrátili unavení, ale nadšení, a dost sil nám zbylo i na
nedělní společnou návštěvu filmu „Lev, čarodějnice a skříň“, což byla příjemná
„tečka“ za krásnými jarními prázdninami.
Jakub a Janek Oujezdští
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Také v letošní masopustní sezoně se ve farním sále sejde drobotina
a školáci naší farnosti, aby se potěšili maškarním karnevalem. Poněvadž se toto
hemžení koná právě dnes, to je v neděli 26. února odpoledne, nemá reportér čas
na to, aby čtenářům našeho časopisu o karnevalu referoval. Doufá však, že i tato
akce bude dokladem zdravého společenského života naší farnosti.

Příští číslo Života zábrdovické farnosti
vyjde o Květné neděli, to je 9. dubna 2006
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