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Ročník XVI.

JJeezzuu K
Krriissttee ddeejj,, aaťť TTii ssttaaččíím
m kkřříížžeem
m,,
mee ttrrppěělliivvěě ssee ssvvýým
TTvvoouu cceessttoouu,, kkrrááččeett zzaa TTeebboouu!!
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,

rajský strom nový, obtížený
tajemným plodem z lůna ženy
jenž dozraje, až přikován.
Ó matko, matko přebolestná,
kolik se mečů ještě vměstná
v srdce už nyní plné ran!

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!

(Popelka nazaretská Zpěv XXVIII. – Václav Renč)

JJeeddnnáánníí ddůůssttoojjnnéé ssvvoobbooddnnééhhoo ččlloovvěěkkaa

N

edávno jsme s přáteli připraveně diskutovali na téma štědrost. Je až zajímavé, jak
ohromně tato ctnost souvisí s postem. Podle encyklopedií se štědrost latinsky
označuje slovem liberalitas nebo taky caritas. Tedy služebná láska k bližnímu
a čestnost, šlechetnost, laskavost, vlídnost, ochota nebo jednání důstojné svobodného člověka, jak
liberalitas, slovo ne náhodou podobné libertas-svoboda, překládá slovník.
Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě. Vzpomeňte, jak
smutný byl z těchto Kristových slov bohatý mladík, jehož Bernard z Clairvaux označuje za otroka
svého velkého majetku. To, čím měl sloužit a co mělo sloužit jemu, učinil svým pánem. Proto je
křest vysvobozením z otroctví hříchu, cestou ke svobodě. Mravnost a dobročinění osvobozuje
a navrací člověku moc nad sebou samým.
Štědrost až na kost představuje František z Assisi. To není chudoba, bída, veskrze zlé věci,
nač tento světec ukazuje. Co je dobré na tom trpět bez příčiny a důsledku? Ale je to radikální
štědrost bratří menších, než ti nejmenší, která dává křídla. Jednou za nimi přišla žena, která trpěla
nouzí. Dali jí žaltář, poslední hodnotnou věc, i když už pak neměli z čeho se modlit. Štědrost až na
kost.
Štědré je dát čas druhým. Štědré je pomoci radou, přítomností. Štědré je dát život a výchovu
dítěti. Štědré je dát nad rámec povinného.
Rozšířený názor, že štědrost je opakem lakoty vyvrací například Aristoteles, když tvrdí, že
štědrost je vyváženým středem mezi lakotou a rozhazovačností. Protikladem neřesti je opět neřest.
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Tvoří extrémní propasti, jak případně popisuje například Kazantzakis nebo Chesterton, kde střední
cestou boje s oběma těmito extrémy a chůzí po ostří nože je ctnost.
Jak půst souvisí se štědrostí? Půst bývá lidově vykládán značně pasivně. Prostě nebudu jíst,
nebudu se dívat na televizi, nebudu chodit do kina. Ale to samo o sobě nedává smysl. Půst není
především od něčeho, ale k něčemu. Půst má být aktivním časem k modlitbě, čemuž půst od věcí
má napomoci. Půst má být zvláštním časem ke skutkům milosrdenství, čemuž půst od věcí má dát
prostředky. Půst má být časem štědrosti k Bohu, k bližním a tím i k sobě samému. Půst je aktivním
jednáním důstojným svobodného člověka. Jak snadné je zaměnit cíl s prostředky.
V průběhu letošní postní doby budou pobožnosti Křížové cesty v zábrdovickém chrámě každou
středu, pátek a neděli vždy v 17:30 hodin. Následovat bude mše svatá.
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ž nás naše cesta přivede ke kříži u cesty, zastavme se na chvíli a vzpomeňme, že před
dvěma tisíci roky v ten první Velký pátek, umíral na dřevě kříže Pán Ježíš. Přišel na náš
svět, aby zachránil lidstvo této planety, které bylo pro svůj hřích odsouzeno k smrti.
O několik století před tím obětovali Izraelité před odchodem z Egypta beránka. Jeho
krev na veřejích domů zachránila jeho obyvatele před smrtí, když anděl Boží pobíjel všechno
prvorozené. V ten první Velký pátek umíral pravý Beránek Boží nejen za ty prvorozené, ale za nás
za všechny.
Zvláštní svátky ty Velikonoce, chtělo by se jásat nad tím, že jsme zachráněni. Ale za jakou
cenu! „Jeho zsinalostí jsme byli uzdraveni“ píše svatý Petr.
Když tedy Ježíš za nás zemřel, máme všichni možnost se s Ním sejít v Jeho království,
protože nebeská brána byla Kristovým křížem odemčena. Svojí smrtí nám také Ježíš otevřel
pokladnici milostí, ze které církev bere a rozdává všem, kteří jdou za Kristem, a ze které si můžeme
vzít také my skrze modlitbu a naše drobné oběti. Berme tedy a když nám eucharistický Ježíš
nabízí, že půjde s námi na naší cestě k nebi, neodmítněme, protože bez Krista bychom určitě
zabloudili. J.N.
Autor úvahy „Kristův kříž“ Ing. J.N. se 8. února 2008 dožívá 80 roků života. Blahopřejeme
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ako malý chlapec jsem koukal v lurdské kapli na bílou sochu Panny Marie, které měla na
svatozáři pro mne nerozluštitelný nápis: „EGO SUM IMMACULATA CONCEPTIO“ Teprve
mnohem později jsem se dozvěděl, co znamená, a že těmito slovy: „Jsem Neposkvrněné
Početí“ odpověděla „neznámá Paní“, stojící ve výklenku jeskyně Massabiellské dívce
Bernardettě na otázku, kdo je. Ale nevzdělané děvče z nedalekých Lurd této odpovědi, stejně jako
já, nerozumělo. Netušilo, že pro místního pana faráře budou právě tato slova dokladem, že si
Bernardetta zjevování nevymýšlí. Vždyť uplynuly teprve čtyři roky od 8. prosince 1854, kdy papež
Pius IX. v dalekém Římě slavnostně Pannu Marii označil jako „IMMACULATA CONCEPTIO“–
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ – tedy: „Pannu – Matku našeho Pána, počatou bez poskvrny
dědičného hříchu“, a tuto skutečnost prohlásil článkem katolické víry.
Od prvního zjevení Neposkvrněného Početí v Lurdech 11. února 1858, uplyne letos již 150
roků. Stejně jako od prvního zázračného uzdravení nemocného dítěte, ponořeného zoufalou, ale
věřící matkou do ledové vody, jejíž pramen vytryskl pod nohama svaté Panny. Za tu dobu navštívilo
s vírou ve své uzdravení toto jihofrancouzské poutní místo, několik desítek milionů poutníků.
Podle zpráv z Itálie byla před 32 roky milostí tělesného uzdravení z osteosarkomu (rakoviny
kosti) obdařena paní Delizia Cirolli ze sicilského městečka Paterno. Od srpna 1976, kdy ji,
jedenáctiletou dívku, které hrozila podle lékařů brzká smrt, přivezli do Lurd, aby se vykoupala
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v zázračném massabiellském prameni, uplynuly čtyři měsíce. Teprve v polovině prosince toho roku
došlo k nečekanému uzdravení dívčiných nohou. Matka církev je však opatrná a tak uplynulo
dalších pět roků než v červnu 1989 lékařská komise kapitulovala a uznala toto uzdravení za
nevysvětlitelné - tedy zázrak.
Za uplynulých stopadesát roků byla za zázračné, nevysvětlitelné tělesné uzdravení uznána
církví necelá stovka případů. Kolik duchovních traumat a problémů bylo díky modlitbám a víře
v Mariinu přímluvu vyřešeno, se neví. Evidenci těchto zázraků má pouze Pán.
Celý katolický svět uctívá Neposkvrněné početí Panny Marie. Její socha se svatozáří „SUM
IMMACULATA CONCEPTIO“ stojí i v katedrále svatého Patrika v New Yorku.
(z různých pramenů – VáM)

B

Koncert pro 900 králů

ylo jich plné hlediště Městského divadla v Brně, všichni v královských hábitech, nebo
alespoň s královskou čelenkou na hlavě. Velká skupina jich seděla rovnou na jevišti. Ten
koncert byl odměnou královským koledníkům, za ochotu, že v letošní mrazivé zimě šli
s kasičkami, aby tak konali již po osmé pro Českou charitu Tříkrálovou sbírku.
Program vysílaný živě českou televizí moderovali Lucie Výborná z pražské televize a Zdeněk
Junák z Městského divadla v Brně. K úvodnímu slovu pozvali na jeviště moravského primase,
arcibiskupa Jana Graubnera, kterého se zvědavě vyptávali nejen na to, zda v mládí ministroval i na
Tříkrálovou sbírku, kterou vlastně ve své Olomoucké arcidiecézi před osmy roky inicioval. Ve
vtipných odpovědích se přiznal, že jako ministranti s kostelníkem chodili o svátku Tří králů
koledovat, ale bez kasiček. Drobné peníze si pak mezi sebou chlapci rozdělili. Pohovořil i o smyslu
současné sbírky, jejíž výtěžek je určen především na charitativní činnost. Moderátoři pozvali na
jeviště také ředitele České charity ing. Oldřicha Hajčmana. Z jeho úst se diváci dozvěděli, že za
osm let bylo při Tříkrálové sbírce vybráno přes 350 milionů korun. Hlavní část je určena do projektů
v oblasti, v níž byly tyto sbírky uskutečněny.

JJeeddnnaappaaddeessáátt kkoolleeddnnííkkůů
rozdělených do 17 skupinek se od pátku 4. do neděle 6. ledna vydalo do ulic a domácností
zábrdovického farního obvodu. A protože jim k dokončení ještě některé ulice zůstaly, tím o koncert
v Městském divadle přišli. Radost všem však udělala zpráva hlavní zábrdovické koordinátory. Když
byly kasičky otevřeny a vykoledované dary sečteny, vybrali koledníci suma sumárum 70 133,50
korun českých! Téměř o 2 tisíce víc než loni. Za takovou částku už oblastní charita Brno ledaco
pořídí. A protože mezi projekty, které z vybraných peněz Tříkrálové sbírky dostanou příspěvek je
zařazen i náš zábrdovický Dětský dům, doufáme že i na něj se dostane.
Našim jednapadesáti králům ( i královničkám) patří poděkování, stejně jako dárcům.
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řišel z Břeclavi, „Kdo ví, co je zač, buďte opatrní!“ Taková šeptanda předcházela pátera
Ludvíka Horkého, když přišel do Brna. Tatínek však říkal: „Uvidíme, jaký je kněz!“.
A byl dobrý, zbožný. Úctou k eucharistickému Kristu Pánu a adoracemi k Božskému Srdci
si nás získal. Jednou mi dal svůj primiční obrázek a prosil: „Modlete se za mne!“. Doba byla těžká,
složitá a nejistá. Zvláště po srpnu šedesát osm. Jednou starý kostelník u kapucínů přidal prosbu za
pana generálního vikáře Ludvíka Svobodu. Náhle si uvědomil chybu: „Ne za Svobodu, ale
Horkého!, opravil se. Já se modlila za oba Ludvíky, oba modlitbu potřebovali.
Pan prelát Ludvík vedl proti zlu „křížovou výpravu“. Každý den začínal na Petrově
s kanovníky Denní modlitbu církve – breviář – v podvečer sloužil mši svatou u kapucínů. Sedmnáct
roků měl odpovědnost a vedl osiřelou brněnskou diecézi…Poslední dobou už nevycházel, ale na
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slavnosti v katedrále se nechával „dovézt“ k oltáři. Naposledy se zúčastnil zakončení loňského
Roku diecéze.
V předvečer letošního svátku Zjevení Páně Mons. Ludvík Horký, apoštolský protonotář,
děkan a prelát Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně – v nedožitých 95 letech
zemřel.
Zádušní mše svaté v sobotu 12. ledna 2008 se účastnilo kolem dvou set kněží. Krásnou
promluvou se se zesnulým rozloučil otec biskup Vojtěch Cikrle. U oltáře stáli kanovníci i biskupové.
Přítomni byli představitelé řádů, zástupci sousedních diecézí z Rakouska a Německa, rodina
a přátelé z rodné vesnice Rudy. Laiků bylo méně, pamětníci odcházejí na věčnost. Ti všichni se
s tímto knězem Kristovým přišli rozloučit.
A on už byl u svého Krále. Přišel se mu poklonit spolu s Kašparem, Melicharem
a Baltazarem.
A.M.D.
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„Bůh Vás, právě Vás, miluje, jeho Syn Ježíš Kristus
za Vás zemřel a vstal z mrtvých a my se za Vás k Bohu
modlíme, aby Vám požehnal, protože jste nám blízcí –
vždyť patříme do jedné rodiny, do jedné farnosti.“
S tímto poselstvím jsme od 3. března do
15. prosince 2007 navštívili 63 z celkového počtu 64 ulic,
které tvoří naši farnost. Dá se tedy říci, že skončila první
etapa evangelizační práce.
Po vánoční přestávce zakončené Tříkrálovou
sbírkou (která se letos zdála členům evangelizačního týmu
lehkou a příjemnou službou...) jsme se v lednu do ulic
farnosti opět vrátili a pokoušíme se oslovit lidi i v těch
domech, které před námi zatím zůstaly zavřeny. Naše evangelizační práce se tím chýlí k závěru,
zbývá navštívit „jen“ asi 170 domů ve třiceti ulicích. Je nám přitom ale jasné, jako už od začátku, že
v evangelizaci nejde o nějakou „práci“, kterou je třeba „stihnout“ za časovou jednotku. Spěcháme
za lidmi s radostným poselstvím evangelia, ale nespěcháme od lidí, od jejich starostí, trápení,
problémů, strachů, se kterými se nám chtějí při našich návštěvách svěřit. Stane se, že nás někdo
stihne odmítnout během pár vteřin. Jindy strávíme trpělivým rozhovorem a nasloucháním s jedním
člověkem třeba hodinu a dočkáme se slz, úsměvů i pohlazení po tváři...
Pro všechny členy týmu je evangelizační práce velkou a povzbuzující zkušeností s Boží
láskou. Stále znovu zakoušíme, že Bůh je, existuje, že stále působí ve světě, v konkrétních
situacích běžného každodenního života, že je možné se na Něj úplně spolehnout, úplně se o Něj
opřít – ať už v radostné a jasné důvěře, nebo v bolestné nejistotě, kde každý krok vypadá jako krok
do tmy – On nás stále vede za ruku.
Chvalme Pána za nynější i budoucí plody evangelizační práce, při které – přes všechnu naši
snahu – jsme my lidé jen slabými a ubohými nástroji v Jeho rukou. Vždyť „...nic neznamená ten,
kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“ (1Kor 3,7)
Děkujeme vám všem, kteří se za evangelizaci farnosti modlíte a obětujete – vaše modlitby
jsou velkou posilou pro členy týmu a přinášejí Boží požehnání utrápeným srdcím těch, které
potkáváme. Pro mnoho lidí je ujištění o naší modlitbě za ně velkou radostí a vděčně je přijímají.
Prosíme – vytrvejte ve svých modlitbách.
Každé první pondělí v měsíci je mše svatá obětována na tento úmysl:
„Dej Pane, aby bylo Evangelium lidmi naší farnosti ochotně přijímáno.
Prosíme Tě také za jejich trápení a bolesti, s nimiž se nám svěřují.“
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Duchovní život farnosti v roce 2007
Přehled duchovní správy zábrdovické farnosti v občanském roce 2007
Křty……………………… 102
Účast na nedělních mších svatých ……………...450
První svaté přijímání….. 10
Celkem podaných sv. přijímání ………...........15 000
Svatby…………………... 10
Přibližný počet oslovených lidí v domácnostech
Pohřby………………….. 3
v rámci farní evangelizace (cca)……………...40 000
Biřmování ……………… 12
Počet účast. ve společenství mládeže (2 sk.)…... 19
Svátost nemocných …... 53
Společenství dospělých (3 sk.)……………….. …..35
Náboženství bylo vyučováno na těchto ZŠ: Kuldova, Merhautova, počet školáků………………….28
Každou neděli byla při mši svaté v 9.45 hodin katecheze pro předškolní děti ……………..............20
Jeden bohoslovec ze zábrdovické farnosti studuje v Římě. V létě bude vysvěcen na jáhna.

Některá výročí v roce 2008
1. leden:
5. únor
11.únor
20. březen
30. březen
14. duben
3. červen
23. září
11. říjen
28. říjen

L

15 let od osamostatněmí České republiky
60 let od vysvěcení Jiřího Bílka na kněze
150 let od prvního zjevení Panny Marie v Lurdech
34 let života si připomene náš kaplan otec Jan Hanák
65 let od mučednické smrti Marie Restituty Kafkové nacisty
40 let života si připomene duch. správce zábrdovické farnosti otec Jiří Rous
45 let od úmrtí papeže Jana XXIII.
40 roků od úmrtí stigmatizovaného kapucína otce Pia z Pietralciny
10 let od odchodu zábrdovického faráře otce Jiřího Bílka do důchodu
90 let od konce 1. svět. války a vyhlášení samostatnosti ČSR

Zpěváček zpíval Ježíškovi

etošní vánoční období trvalo tři týdny
a všem se zdálo příliš krátké. Končilo
13. ledna, nedělí o slavnosti Křtu
Páně. A na jeho závěr, se zábrdovická
nejmladší generace sešla v kostele u
betléma, aby svým zpěvem a hudbou
potěšila nejen Ježíška v jeslích, ale
i přítomné dospěláky a tak se rozloučila,
s nejmilejším církevním obdobím. Celý pořad
zahájil a zkušeně řídil pan farář Rous, který
představoval jednotlivé účinkující a na závěr
vtipně jejich vystoupení okomentoval. Nejvíce
z dvaceti vystoupení měl dětský sbor Zpěváček Sedmnáct dětských hlásků zahájilo program
koledou „Jak jsi krásné Jezulátko“ a následovaly další. Vyjmenovat všechny účinkující děti si
netroufám, mohl bych na někoho zapomenout a to by mi bylo líto. Klavírní doprovod Zpěváčku
obstarala paní Krejčí, zatím co o houslistky Aničku a Marušku se starala paní Kuchařová. Obě
dívky přesvědčily početné obecenstvo, že od loňska udělaly ve studiu hry na housle slyšitelný
pokrok. Všem účinkujícím a těm, které téměř hodinový program s dětmi připravily, patří poděkování.
Odpoledne u jesliček bylo dokladem, že je zábrdovická farnost mladá a nadějná.
Hymnickou písní „Narodil se Kristus Pán“ zpívanou všemi přítomnými, ukončilo zábrdovické
společenství letošní vánoční období
VáM
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Drazí přátelé.
Halga, listopad 2007, INDIA
Přijměte hezké pozdravy od Leeny spolu s vřelými pozdravy vánočními. Každým rokem
dostáváme od vás nádherný dar. Tento rok jsem jej už obdržela. V tomto dopise vám proto děkuji a
chci popřát radostné Vánoce a šťastný Nový rok 2008. Moje sestry Triza, Venisha, bratr Vishent,
Insprance, John, Vicky i Sena se k mým pozdravům připojují.
Já jsem dokončila zkoušky na vysoké škole. Prázdniny jsem měla už od 16. října, ale nikam
jsem nejela. Opatrovala jsem Senu, dcerku mojí sestry, která pracuje ve městě Goa. Sena bude mít
3. dubna (2008) už tři roky. V červnu ji budu muset přihlásit do školy Anganwadi (mateřská
školka?). Proto jsem nemohla nikam na prázdniny odjet.
U nás je nyní zimní sezona, ale máme zde velmi horké počasí. Doufám, že u vás je všechno
v pořádku. Vaše milující dítě Leena Rebello
Naše odpověď:
Milá Leeno.
Brno, Vánoce 2007
Děkujeme Ti za přání k Vánocům a do Nového roku 2008, i za zprávy o Tvé rodině. I my Ti
přejeme vše dobré.
Už máme opravený kostel Panny Marie i faru. Naše děti připravují besídku u jesliček, mládež
chystá na 1. únor farní ples, skupina dospělých dělá návštěvy u občanů farnosti v bytech – osobní
evangelizaci. Letošní vánoční období je krátké, v přírodě je zima.
Měj se dobře, ať Ti Pán Bůh žehná. Pozdrav celé rodině posílají z Brna Tví přátelé.
Za všechny (VáM)
Text dopisu, kterým jsme Leeně za vánoční přání poděkovali do angličtiny přeložil F.M.

V únoru bude Farní charita zasílat pro Leenu Rebello školné na rok 2008. Činí 6.020 Kč.
Chcete-li se na něm podílet, přispějte do kasičky charity vlevo nad kropenkou u vchodu do
kostela. Pán Bůh zaplať.
FCH

O
Ossttaattkkyy ssvvaattéé A
Allžžbběěttyy U
Uhheerrsskkéé

N

a zasedání Farní rady 11.1. oznámila členka inventarizační komise Ing.
Oujezdská, že při prováděné inventarizaci relikvii a listiny dokumentující, že
v roce 1974 věnovala představená konventu Alžbětinek, sestra Marie Václava
Holátová zábrdovické farnosti ostatky svaté Alžběty Uherské. O motivu tohoto daru lze
pouze usuzovat, možná jím byla obava, aby při převedení řádového objektu na Kamenné
ulici do civilního sektoru nedošlo ke ztrátě tak vzácné relikvie. Možná byla při rozhodování
do úvahy vzata okolnost, že sv. Alžběta, jako čtyřletá dcera uherského krále Ondřeje II, se
se svým průvodem zastavila roku 1211 v Zábrdovicích právě ve dny, kdy byl původní chrám
Panny Marie hnězdenským arcibiskupem Jindřichem slavnostně vysvěcen. Protože volba
ostatky darovat byla dost možná vynucená, rozhodla se farní rada pro toto předběžné
řešení. Pokud brněnský klášter alžbětinek ostatky své zakladatelky nevlastní, nabídne je
farnost sestrám. Tak by se vrátily k těm, pro které mají větší význam, a které se jich zřejmě
pod tlakem před lety zřekly.
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P
Přřeelloožžeenníí ssvvááttkkuu ssvvaattééhhoo JJoosseeffaa

S

ohledem na okolnost, že 19. březen v roce 2008, kdy se běžně v církvi slaví svátek
svatého Josefa, připadne na středu Svatého týdne, je liturgická oslava pěstouna
Páně svatého Josefa přeložena na sobotu 15. března před Květnou neděli. V ten
den oslaví své jmeniny i Svatý otec Benedikt XVI. a čeští biskupové otec Koukl, otec
Kajnek a otec Hrdlička.

3344.. vvýýrrooččíí nnaarroozzeenniinn nnaaššeehhoo kkaappllaannaa oottccee JJaannaa H
Haannáákkaa
20. března 2008 připadne letos na Zelený čtvrtek Svatého týdne. Narozeniny na velký
kněžský den ať mu jsou symbolem, že Kristus, který ho povolal do služby, může a chce
učinit celý jeho život šťastným. Přejeme a vyprošujeme mu, aby pro něj bylo kněžství láskou
a posláním, aby v něm Duch svatý zapaloval nadšení pro spásu duší a aby vždycky
pociťoval Boží blízkost.

P
Poodděěkkoovváánníí kk nnaarroozzeenniinnáám
m

V

letošním roce oslaví dvě z našich farnic neuvěřitelná životní jubilea 85 let. Jsou to paní
Jiřina Skirková a paní Františka Cenková. Každý z nás je jistě velmi dobře zná. S jejich
obětavou prací se setkáváme skoro na každém kroku. V práci pro náš dům Boží tráví
vlastně všechen svůj volný čas. Starají se nejen o úklid a květinovou výzdobu, ale svými
modlitbami podporují i probíhající farní evangelizaci. Za tuto dobrovolnou službu patří jubilantkám
dík všech návštěvníků našeho kostela a přání hojných milostí a zdraví
R.

Z

Zasedala farní rada

a předsednictví otce Jiřího Rouse se sešla v sobotu 12. ledna pastorační rada farnosti. Na
ní přítomné stručně otec Rous informoval o hospodaření a rekonstrukčních pracích,
konaných v roce 2007. Nnejdůležitější skutečností je, že je farnost bez dluhů a že na
pokračování rekonstrukčních prací (v presbytáři) je naděje v roce 2008, za předpokladu
získání finančních prostředků ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Hovořilo se i o výsledku Tříkrálové
sbírky, o ostatcích sv. Alžběty Uherské (viz článek) a o připravovaném farním plese. Padla zmínka i
o připravované farní pouti do Fatimy. V té věci byly osloveny dvě cestovní kanceláře. Zvažují se
jejich stanoviska včetně termínu a ceny. Pokud jde o evangelizaci, bude zahájena její druhá etapa.
(viz článek). Závěrem zasedání poděkovali členové FR v kapli za přijatá dobrodiní a přijali
požehnání do další činnosti.
R.

Termíny sběrů šatstva pro Charitu v roce 2008
22 a 23. února, 28. a 29. března, 25. a 26. dubna, 23. a 24. května, 20. a 21. června 2008.
Bližší informace u pí. Halámkové tel. 543 249 684 nebo pí. Keprtové tel. 543 214816
Odběry do vagonu ČD se konají na 5. nástupišti brněnského hlavního nádraží, vstup proti
zastávce tramvají č. 1, 2, 8, 12, a 13 pod Petrovem a to v pátek odpoledne a v sobotu
dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin.

3. číslo XVI. ročníku Života zábrdovické farnosti vyjde v sobotu 15. března 2008
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.Müller, Grafika: R.Smékal

Nebo navštivte naše www stránky: http://www.zabrdovice.cz
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