Vychází 9. 4. 2006

Číslo 3

Ročník XIV.
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Naposled v prachu na kolenou
naposled s tváří pohaněnou
Krvavě, těžce líbá zem
Pán, který v doprovodu katů
dovlékl kříž až na Golgatu.
Zde má ten strom být zasazen

A tu ho spatří, ve tvář tváři.
Přibitý, oběť na oltáři,
z ran černých, rouhavých jak hřích
potůčkem rudým krev svou lije
na lysé témě Kalvárie,
strašlivě sám, strašlivě tich.

A strašně sama, strašně ticha
i matka. Nelká, nezavzdychá
Jen Synu hledí do očí.
V nich rouška smrti houstne, šedne,
tmu tmoucí plodí za poledne,
tmou mraznou srdce obtočí.

Poslední záchvěv, Dokonáno…
- Vyrvi se tmám! Ó vrať se, Panno!
Zavolej! Zaplač! Vydej vzdech! Jan k životu ji vrací znova.
- Buď u svých dětí, Matko Slova,
Ó, matko má, ó matko všech!
Úryvek z poemy Václava Renče:
Popelka nazaretská
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S ohledem na rekonstrukce v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, budou obřady
Svatého týdne a velikonoční svátky slaveny v prostorách zábrdovické farní budovy.
Děkujeme za pochopení.
9.lV. KVĚTNÁ NEDĚLE

- Pořad bohoslužeb jako v neděli - Pašije - Svěcení ratolestí

13.lV. ZELENÝ ČTVRTEK

- Večer ustavení Nejsvětější svátosti - Mše svatá v 18:00 hod.
- Noční adorace před Eucharistií 23:00 - 24:00 hod.

14.lV. VELKÝ PÁTEK

- Den ukřižování Páně - 15:00 hod. Křížová cesta
- Začátek obřadů v 18:00 hod. - Den přísného postu

15.lV. BÍLÁ SOBOTA

- Vigilie velikonoční - Začátek obřadů ve 20:00 hod.
svěcením ohně před farou

16.lV. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

- Pořad bohoslužeb jako v neděli, svěcení pokrmů

17.lV. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

- Pořad bohoslužeb jako v neděli
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bude možno přijmout ve Svatém týdnu pouze v pondělí, úterý a ve středu od 16.00 hodin
v určených prostorách fary. V ostatní dny vždy 30min. před bohoslužbou.

Milostiplné prožívání Svatého týdne a radostné velikonoční Aleluja!
ze zmrtvýchvstání našeho Spasitele přejí všem, kteří bydlí na území
zábrdovické farnosti otcové Jiří Rous a Jan Hanák.
S přáním se připojuje i redakce našeho farního časopisu.
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M

ilí farníci. Už mnohokrát asi každý z nás zkusil, jak slabé a křehké je naše
lidské úsilí. Vidíme úplně jasně své hříchy, vnímáme je jako zlo, až příliš
silně pociťujeme, jak nám kazí život a vztahy k Bohu i lidem. Tak občas
přicházíme s dobrým předsevzetím: „Musím se změnit, začnu dělat tohle
a přestanu s tamtím“. Takové snahy mívají jepičí život, protože spoléhají na sebe, ne
na Boha. Až příliš připomínají odhodlání apoštola Petra: „I kdybych měl s tebou umřít,
nezapřu tě“, které trvalo sotva pár hodin.
Celé naše svatopostní úsilí mělo být jakýmsi připravováním cesty, vyklízením
nepořádku. Ale skutečná změna může přijít jen mocí Kristovy smrti a jeho vzkříšení.
Nejsme to my, kdo provádí vnitřní proměnu srdce, to bychom popírali nauku o milosti
a činili bychom Kristovu oběť zbytečnou. On mění srdce, on je Boží moc, jen čeká na
naše pozvání. Touží po našem dobru víc než my sami ale potřebuje k tomu naši
vydatnou podporu.
Spasitel, který zemřel za naše hříchy je znovu živý. Otevřete srdce Kristu Pánu.
Aleluja.
Ze srdce Vám žehnám
o. Jiří

Ú
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březnu byly Blanka a Lenka na víkendové chatě s malými dětmi
v Radešínské Svratce. Překvapením bylo, když po příjezdu zjistili, že
v místě kde mají bydlet, probíhala jiná akce. Původní plán tím byl sice
narušen, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Jako všude tento rok, tak i tam napadlo
hodně sněhu, takže bylo o zábavu postaráno a všem se dobře usínalo. Poslední den
si chtěl Ludvík odvést domů nějakého psa ze vsi, ale naštěstí se nám podařilo mu
tento „skvělý“ nápad rozmluvit. Vrátili jsme se spokojení, chata se vydařila a všem se
moc líbila.
Blanka a Marabu jeli s „děckama“ navštívit Ríšu v dětském domově v Budkově.
Byli společně na výletě na běžkách a mohli se podívat po dětském domově jaké to
tam Ríša má. O Velikonocích se zase Ríša podívá domů do Brna.
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pondělí 13. března 2006 otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, který obětavě
nahradil onemocnělého brněnského biskupa o. Cikrleho při celebrování slavné
mše svaté na počest 650. výročí posvěcení kostela svatého Tomáše, pronesl
v homilii zajímavou informaci. Bez nároků na doslovnost mi utkvěla v paměti:
„O České republice je šířeno, že je jedním z nejateističtějších států Evropy. Nicméně,
podle posledního průzkumu se každou neděli účastní 5 % obyvatel - to je půl milionu lidí bohoslužeb. Kdyby se jejich víra projevovala navenek i ve všední dny, muselo by to být na
kvalitě života společnosti znát.“
To je i pro nás, zábrdovické farníky, výzva, abychom se svým přesvědčením vyšli
z kostela (nyní z fary) do české společnosti, aby o našem životě a našich vztazích těch
zbývajících 95 % ostatních obyvatel mohlo s obdivem říci: „Hleďte, jak se milují!“
Sesterské farnosti u sv. Tomáše, s níž nás díky otci Jiřímu pojí přátelská náklonnost,
blahopřejeme k významnému jubileu. Vždyť svým způsobem za ta léta, mnozí její kněží
i farníci duchovně, intelektuálně i společensky formovali a dodnes ovlivňují křesťanskou
společnost našeho města.

Rok bez Jana Pavla ll.

L

etos právě na 5. neděli postní - zvanou „smrtná“ - 2. dubna, připadá první výročí
smrti zvěčnělého papeže Jana Pavla ll. Jeho více než 25 let trvající pontifikát
zanechal v životě církve nesmazatelnou stopu a jsme rádi, že jeho nástupce
Benedikt XVl. se k odkazu svého předchůdce bezvýhradně hlásí. Jak se k odkazu hlásí
naše zábrdovické společenství? Jedním odkazem Jana Pavla ll. je i rozšíření tzv. velkého
růžence o „Růženec světla“. Při jeho vyhlášení 16. října 2002 bylo přáním Svatého otce,
aby se jej věřící modlili zejména ve čtvrtek. Zdá se, že jsme si na Růženec světla nezvykli
a jeho invokace možná i zapomněli. Úvahy jednotlivých desátků jsou:
1) Kristův křest v Jordánu
2) Kristův zázrak v Káni Galilejské
3) Kristovo hlásání Božího království s výzvou k pokání
4) Proměnění Páně na hoře Tábor
5) Ustavení eucharistie jako svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti.
Bylo by vhodné, chceme-li památku na Svatého otce Jana Pavla ll. udržet v paměti, modlit
se Růženec světla ve čtvrtek před večerní mší svatou.

Úvaha k Roku zábrdovické farnosti

V

e dvojicích, ve trojicích se lidé baví o úmyslu pana faráře oslovit všechny
obyvatele, žijící na území naší farnosti, uskutečnit tímto způsobem
Rok zábrdovické farnosti. Názory na novou formu evangelizace jsou různé.
Někteří se domnívají, že by bylo vhodné lidi nějakým atraktivním způsobem oslovit. Padl
návrh, pozvat obyvatele na návštěvu nově restaurovaného kostela i farních prostorů.
Seznámit je s aktivitami, které naše společenství koná, včetně specializované „mateřské
školky“. Vždyť představy o životě ve farnosti jsou u mnohých na nulové úrovni. V nejlepším
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případě vědí o životě Církve pouze to, co se jim donese zkresleně a neinformovaně
z televize a jiných médií. Jakoby nám šlo jen o „ navrácení majetku“, ale už se mlčí o tom,
k čemu by měl sloužit výnos z jeho držení, že není určen k obohacování jedinců, ale že jej
církev vrací společnosti ve formě služby. Většina debat mezi našinci však končí
povzdechem, že úkol oslovit naše spoluobčany je nad naši sílu.
Neklesejme na mysli! Vzpomeňme na slova z evangelia svatého Matouše o nasycení
čtyř tisíců hladových (Mat. 15, 32-39). Apoštolové také namítali: „Kde vezmeme na poušti
tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“ Parafrází lze říci: „Kde vezmeme tolik síly,
abychom evangeliem oslovili takový zástup?“ Kristus odpověděl činem. Vzal těch sedm
chlebů a několik rybiček, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. Nasytili
se všichni a ještě sebrali sedm plných košů zbytků.
Šíření evangelia je nad naši lidskou sílu. Spolehneme-li se na Krista, najde řešení
a nám, spolu s ním, se podaří zástupy oslovit! „Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám
otevřeno!“
R. + Ben

S
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bírku Haléř sv. Petra, která umožňuje papeži Benediktu XVI pomáhat na místech
velké aktuální nouze, jsme vykonali při bohoslužbách v zábrdovické farnosti
26. února 2006. Vynesla celkem 16 000Kč. Výtěžek z „veletrhu“ knih a hraček
ve výši 7 300Kč byl k ní přidán, takže celkem bylo na konto Svatopetrského haléře zasláno
23 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Sváteční a významné dny během velikonočního období 2006
12.lV. - středa - 85. narozeniny brněnského básníka Antonína Rečka
13.lV. - Zelený čtvrtek svatého týdne - Den ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní
- Otec arcibiskup Mons. Karel Otčenášek si připomene 86. narozeniny
14.lV. - Velký pátek svatého týdne - Den vzpomínky na ukřižování našeho Pána Ježíše
Krista
- Otec Jiří Rous, duchovní správce naší farnosti, oslaví 38. narozeniny
15.lV. - Bílá sobota svatého týdne - Večer vigilie Zmrtvýchvstání Páně
16.lV. - Hod Boží velikonoční
- Roku 1927 se narodil Joseph Ratzinger - nynější papež Benedikt XVl.
17.lV. - Pondělí velikonočního týdne - mše svaté jako v neděli
19.lV. - Středa - 1. výročí zvolení 265. nástupce sv. Petra - Sv. otce Benedikta XVl.
22.lV. - Sobota velikonočního týdne - 84. výročí narození o. Jiřího Bílka, em. faráře
23.lV. - 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství - (Bílá neděle)
- Svátek sv. Vojtěcha, patrona brněnského o. biskupa Cikrleho
24.lV. - Pondělí - Svátek svatého Jiří, patrona otců Rouse a Bílka
- Adoptivní dcera zábrdovických farníků Leena Rebelo z Indie oslaví 16. narozeniny
28.lV. - Pátek - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
*****
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1.V. - Pondělí - Svátek sv. Josefa - dělníka - Svátek práce - státní svátek ČR
- Před 112 roky se narodila Helena Kafková, pozdější blahoslavená Marie Restituta
- 2. výročí začlenění České republiky do Evropské unie
- začátek mariánského měsíce
8.V. - Pondělí - Svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí
- 61. výročí konce 2. světové války - Státní svátek České republiky
13. V. - Sobota - Výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě roku 1917
- 25. výročí atentátu na Sv. otce Jana Pavla ll.
14. V. - 5. neděle velikonoční - Svátek matek
18. V. - Roku 1920 se ve Wadowicích v Polsku narodil Karol Wojtyla - papež Jan Pavel ll.
20. V. - Sobota - Svátek sv. Klementa Maria Dvořáka - Hofbauera, narozeného v brněnské
diecézi, patrona Vídně a Varšavy
21. V. - 6. neděle velikonoční - Výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla
25. V. - Čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně
- Před 119 roky se narodil světec XX. století, stigmatizovaný kapucím Padre Pio
Forgione z Pietralcine v jižní Itálii.
27.V. - Sobota - Uplyne 336 roků od posvěcení (benedikce) našeho kostela Nanebevzetí
Panny Marie opatem Oleniusem
30.V. - Úterý - Uplyne 10 roků od jmenování Mons. Františka Václava Lobkowicze OPrem.
sídelním biskupem Ostravsko - opavské diecéze
31. V. - Středa - Svátek Navštívení Panny Marie - konec májových pobožností
*****
2.Vl. - Pátek - 100. narozeniny oslaví býv. farnice MUDr. Helena Vincentová - Lenzová, žije
v Domově sv. Markéty v Žernůvce u Tišnova
3.Vl. - Sobota - vyjde 4. číslo XlV. ročníku Života zábrdovické farnosti
4.Vl. - Neděle Slavnosti Seslání Ducha svatého - Boží hod svatodušní
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a i když prozatím nemůže účinkovat při bohoslužbách v zábrdovickém kostele, je
zván k hostování. O Velikonocích, v neděli 16. dubna 2006 bude účinkovat při bohoslužbě
v 15:30 hodin v kostele Sv. Janů - „u minoritů“. Téhož dne v 18:00 hodin bude náš sbor
zpívat v kostele sv. Máří Magdaleny na Masarykově ulici. Další vystoupení má slíbeno
v poutním mariánském kostele ve Sloupu u Blanska, kde je duchovním správcem náš
bývalý kaplan otec Karel Chylík. Termín vystoupení je v tyto dny domlouván.
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e jsou příběhy Starého i Nového zákona inspirací všech druhů umění je všeobecně
známou skutečností. Dnes bych chtěl upozornit na tři prózy, které vyšly nedávno
a jejichž námětem se stala 26. až 28. kapitola sv. Matouše, zachycující poslední
dny života, odsouzení, smrt až po zmrtvýchvstání a zjevení se Páně apoštolům v Galilei.
Evangelista Marek tyto události zachycuje v kapitolách 14. až 16., Lukáš v kapitolách 22. až
24. a svatý Jan popisuje tyto dny od vzkříšení Lazara (kap. 11.) po rozmluvu s apoštolem
Petrem po zmrtvýchvstání u jezera Tiberiadského (kap. 21. verš 16. a dále) až po 24. verš
svatého Jana, že „je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil, kdyby se mělo všechno
dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané“ .

Ž
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Možná právě tato poslední věta evangelia Janova dává umělcům pera právo, aby
domýšleli některé události a tlumočili je románovou formou, a tak je přiblížili i těm, kteří stojí
mimo církev a Bible je pro ně „příliš tlustou knihou, na jejíž čtení nemají čas.“
Formu „Listů Nikodemových“, rozšířených dopisů svému rabínskému učiteli Justovi,
zvolil polský spisovatel Jan Dobraczynski. Život Kristův zachycuje od křtu Páně až po jeho
nanebevstoupení. List XX. začíná návštěvou Nikodema v Bethamii (po vzkříšení Lazara),
kde se tento moudrý farizej poprvé osobně s Ježíšem Kristem setkává. Události od Kristova
zatčení popisuje Nikodém (Dobraczynski) v Listech XXl. až po závěrečný List XXll.
zachycující nedělní ráno po Kristovu vzkříšení. „Listy Nikodemovy“ vydalo nakladatelství
Vyšehrad již roku 1969.
Finský autor Mika Waltari ve svém dvoudílném románovém díle „Jeho království“
používá k líčení Kristova života také formu dopisu. Tentokrát Listy píše bohatý Říman
Marcus své milence Tulii. Popisuje v nich události, jichž byl svědkem v Jeruzalémě a jeho
okolí právě v době židovských velikonočních svátků, kdy hned při vstupu do města uviděl na
hoře Golgotě tři kříže s odsouzenci. Nejprve to byla zvědavost, která skeptika Marcise
přiměla k tomu, aby se o minulý život ukřižovaného Krista začal zajímat. Čím více se s ním
seznamoval, tím úžeji se ke Kristu přimykal, až se nakonec stává Jeho učedníkem.
Zatímco Dobraczynski postupuje v líčení Kristova života spíše chronologicky, volí
Waltari obrácený postup. Dílo tohoto autora vydal Vyšehrad roku 1974.
Z literatury bych ještě rád upozornil na román Jima Bishopa: „Den, kdy zemřel
Kristus“, naposled vydaný Karmelitánským nakladatelstvím v roce 2005.
Samozřejmě, že uvedená díla nenahradí četbu evangelií, ale mohou být vynikajícím
doplňkem náboženské literatury.
VáM
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rněnské Městské divadlo - Soudobá hudební scéna - má v současné době na
repertoáru pozoruhodné dílo, zabývající se tématikou pašijí. Muzikál „JESUS
CHRIST SUPERSTAR“ skladatelů Andrewa Lloyda Webbera a Tim Rice,
nastudoval režisér Stanislav Moša ve scéně Emila Konečného. Literární předloha
zachycující poslední dny Ježíše Krista je zaměřena na osud zrádce Jidáše, navíc pomíjí
některé situace pro křesťana nejdůležitější (ustanovení Eucharistie). Nemůže být tedy
náhradou za četbu evangelií. Nicméně pro diváka, který se po čtyřiceti letech ateistického
zpracovávání české společnosti poprvé s příběhem Ježíše Krista setkal, byť v muzikálové
verzi, může být i toto dílo podnětem, vzít do ruky Písmo svaté Nového zákona a podrobně
se životem Krista Pána seznámit. Vždyť víme, že „Duch svatý vane kudy chce“. Když se
podaří vzbudit o četbu evangelií zájem, má inscenace svůj smysl.
Činoherní dramaturgie téhož divadla sáhla po díle španělského barokního katolického
básníka Calderona de la Barca „ZNAMENÍ KŘÍŽE“. Autor v době komunistické totality
nemohl být pro své přesvědčení v divadlech uváděn. Po Listopadu jeho mystérium „Velké
divadlo světa“ uvedlo brněnské Divadlo Svatoboj. Nyní mají diváci možnost seznámit se
s jeho veršovaným dramatem na scéně Městského divadla. Podle celostátní kritiky
inscenace „Znamení kříže“ režijně připravena Hanou Burešovou ve scéně Milana Davida,
patří k tomu nejlepšímu, co na jevištích českého divadla v této sezoně vzniklo. Představení
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bylo navrženo na Cenu Alfreda Radoka, kterou získal za hudbu do této inscenace Vladimír
Franz. Dramatický příběh líčí mileneckou lásku, tragický omyl, zločin, trest, ale i závěrečný
smír. Díky vynikajícím hereckým výkonům hlavních představitelů (Petr Štěpán, Ladislav
Kolář, Hana Dvořáková, Viktor Skála aj.) se podařilo „Znamením kříže“ sdělit divákům
vpravdě křesťanské poselství, které i po 400 rocích má co společnosti říci.
Obě zmíněné inscenace, z divadelního hlediska, stojí za diváckou pozornost.
VáM

I mistr tesař se utne

T

entokrát nelze chybu svést na pověstného tiskového „šotka“, ale na přehlédnutí
a nepozornost všech, kteří se podíleli na prvních dvou číslech Života zábrdovické
farnosti v církevním roce 2005/06. U obou totiž byl chybně uveden ročník
vycházení. Náš farní časopis je vydáván od roku 1992, mají mít tedy zmíněná čísla uveden
ročník XlV. Prosíme čtenáře, aby naši chybu omluvili a pokud si náš časopis schovávají,
aby si uvedený ročník opravili. Děkujeme za pochopení. Redakce

Čtvrté číslo XlV. ročníku Života zábrdovické farnosti vyjde před Svatodušním
svátkem v sobotu 3. června 2006.
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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