Vychází 1. 10. 2006

íslo 6.

Ro ník XIV.

Zaradoval jsem se, kdy mi ekli, do domu Hospodinova p jdeme
alm 122
V ned li 1. íjna 2006, o svátku sv. Terezie od Dít te Je

e, se budou v renovovaném

chrám Nanebevzetí Panny Marie v Brn – Zábrdovicích,
po ro ním p estávce konat op t bohoslu by. Slavnostní m i svatou v 9.45 hodin obohatí zp v chrámového
sboru s doprovodem orchestru. Zazní eská m e op. 74. Vojt cha íhovského i jeho opus 15/5 Ó, salutaris
Hostia a dal í skladby. Hlavním celebrantem bude brn nský d kan P. ThLic. Václav Slouk.
V tuté 26. ned li v mezidobí budou m e svaté i v obvyklých termínech a to v 8.00 hodin a ve erní
e svatá v 18.00 hodin.

Farní správa d kuje
em, kte í se jakkoliv podíleli na nutných pracích, spojených se opravami a úpravami na eho
farního chrámu a také na st hování za ízení fary.

íjnové pobo nosti
ed ve erními bohoslu bami ka dého dne v 17.30 hodin bude modlitba svatého r ence a po ní
modlitba ke svatému Josefu a modlitba za novou evangelizaci.

D le ité upozorn ní
Po dobu úpravy prostranství p ed kostelem, provád né z v í ásti na náklady Magistrátu m sta Brna,
bude vchod do kostela z bo ní strany, z parkovi
u Vojenské nemocnice, p es prostor sakristie. Se
zahájením provozu v kostele plánujeme obnovit aktivity ech farních spole enství, v etn zkou ek
chrámového sboru. Ty budou op t v sakristii a to v úterý a ve tvrtek. Legio Mariae bude mít pravidelná
setkání v pond lí v 17.00 hodin. Pravidelná tská m e svatá bude jako obvykle v úterý v 18.00 hodin. Na
místa a termíny setkání ostatních spole enství se m ete informovat u jejich len nebo u kn í.

Sbírka na církevní kolství
konaná o 22. ned li v mezidobí 3. zá í 2006, a koliv byla vyhlá ena na poslední chvíli, vynesla v na í
zábrdovické farnosti ástku 5 230 K . V em dárc m Pán B h zapla .

˜˜˜˜˜˜˜™™™™™™™
Benefi ní koncert

jeho finan ní výt ek je ur ený na po ízení digitálních varhan do enstochovské kaple p ipravujeme na
sobotu 4. listopadu 2006. Zazní díla J. S. Bacha, A. Dvo áka, J. Suka, A. Vivaldiho v podání komorního
orchestru Czech Virtuosi.

Z jednání farní rady
Poslední setkání dosluhující farní rady se uskute nilo v ned li 10. zá í. Rozhodla vybrat své nástupce formou
voleb náv vník bohoslu eb. Stálými leny z titulu funkce jsou fará , kaplan, varhaník, kostelník,
pastora ní asistentka a redaktor farního asopisu. Farníci si ve dvoukolové volb vybrali tyto své zástupce
(v abecedním po adí: Gr za Dominik Bc., Gr za Jan Ing., Ka a Tomá Mgr., Klou ek Vítek Bc., Mikulová
Anna PhDr., Oujezdská Pavla Ing., Stranská Felicitas JUDr.).

Podzimní farní pou
se uskute ní v sobotu 7. íjna 2006. Nav tívíme mariánské poutní místo na kopci Cvilín u Krnova,
chrám Bolestné Panny Marie a zastavíme se také v Dolanech u Olomouce. Odjezd od fary bude v 7.00
hodin. Cena 250 korun. Bli í informace sledujte p i ohlá kách.

Z historie poutního místa
Bílo ervený dvouv ový portál pozdn barokního kostela, zasv ceného Bolestné Pann Marii, shlí í
z kopce Cvilín nad Krnovem do irokého severomoravského kraje. Stavba této svatyn byla uskute na za
pouhých p t rok , mezi léty 1722 a 1727. Minorité z Krnova ji vybudovali na míst p vodn d ev né kaple,
zasv cené svatému K i a Bolestné Pann Marii, z konce 17. století. Nad klenutou hlavní lo navazují na
ka dé stran t i arkády v jejich nikách jsou t i kaple. Freskovou výzdobu celého interiéru zadali minorité
brn nskému n meckému malí i Franti ku eho i Ignáci Ecksteinovi (1689-1740), který svými freskami
vyzdobil i poutní svatyni na Velehrad . Ru ení ád za Josefínské reformy v rakouských zemích, postihlo
roku 1786 také toto poutní místo. Chrám m l být nejen zru en, ale i str en.
astné rozhodnutí krnovských m an dalo vznik osad s názvem Mariánské pole a tím umo nilo
po ádat nad ízené ú ady o z ízení samostatné farnosti p i kostele Bolestné Panny Marie.
Na konci 2. sv tové války byl za boj v tomto kraji chrám na Cvilín zna
po kozen, ale minoritský
ád se zaslou il o jeho povále nou opravu. eholníci se na Cvilín udr eli a do osudného dubna 1950, kdy
do lo k jejich násilné internaci a p evezení do soust edných tábor . Totalitní ateistický re im se sna il v emi
mo nými prost edky organizování poutí zamezit.
Znovuvzk ení duchovního ivota i poutí nastalo po pádu totality v listopadu 1989, kdy k p vodnímu
zasv cení kostela p idala duchovní správa se skupinou nad ených laik i zvlá tní pout za násiln zabité d ti
v mat in l
(potraty). K hlavní pouti k Bolestné Pann Marii dne 15. zá í byl p ibrán i 25. b ezen, kdy
církev slaví slavnost Zv stování Pán a Den modliteb za nenarozené d ti.
(Podle r zných pramen – VáM)

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
Tentokrát k nám zavítá P. Adam Rucki, dlouholetý spirituál kn ského seminá e v Olomouci, nyní
pov ený duchovní podporou kn í v ostravsko - opavské diecézi.
Za átek: m e svatá v 18.00 ve tvrtek 26. íjna
Ukon ení: m e svatá v 9.45 hod. v ned li 29. íjna.
esný program bude k dispozici v kostele nejmén týden p ed za átkem obnovy.
Proto e tou dobou bude ji fara v rekonstrukci, hledáme pro o. Adama ubytování v n které rodin .

Evangelizace
Po zahájení spole ných modliteb za evangelizaci v na í farnosti p echázíme k dal í fázi - za nou nás
vovat lidé, kte í mají s evangelizací d m od domu zku enosti.
1. 10. 15.00 FATYM (farní tým) - spole enství katolických kn í, jáhn a jejich spolupracovník
sobící v brn nské diecézi v okrese Znojmo. (www.fatym.com)
8. 10. 11.00 P. Mgr. Ing. Pavel Kolá , CSc., rektor kostela Brno Grohova
Besedy budou v kostele.
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