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Milí čtenáři farního časopisu
Moc vám děkujeme, že čtete farní časopis a že nám přispíváte také
svými články. Chtěli jsme vám popřát krásné prázdniny, a pokud se vám
v létě něco zajímavého přihodí, určitě nám to napište.
L. a D. Grůzovi

Úvodní slovo o. Jiřího
Milí farníci!
Svatodušní svátky jsou v liturgickém roce světlem
naděje. Je tu Někdo, kdo zvládne, co já ne, kdo ví, co já ne, kdo podepře,
když já nemůžu, kdo promění srdce. Duch svatý je tím prvním darem
Zmrtvýchvstalého.
Proto Ježíš o sobě tak naléhavě tvrdil, že je pro lidi lepší, aby odešel
protože jen pak přijde Duch svatý.
Tomu asi Ježíšovi přátelé stěží rozuměli a dodnes tomu neporozumí ten,
kdo se na příchod Ducha nepřipravoval a nic od něho nečeká. Přitom jde
o prostinký princip: malé touhy = malý duchovní život.
Malá modlitba = malé křesťanství.
Co by měl udělat člověk, když chce obdržet Ducha?
Tři věci: První je touha a jejím výrazem se stane modlitba plná
očekávání. Druhé je pokání, abychom ze své strany odklidili všechny
překážky a nepořádek a tím se stali pro příchod Utěšitele prázdnými,
schopnými ho přijmout. Třetí je pokora, tedy veliká pravdivost
proniknutá vědomím naprosté závislosti na Bohu ve všem, co má mít
nějakou hodnotu.
Vím, že do Letnic mnoho času nezbývá, ale ani apoštolové ho neměli
výrazně víc. Oni ho využili pořádně. A my?
o. Jiří
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Co nám život chystá

Myšlenka setkání rodin
Myšlenka setkávání rodin a farnosti

Přehled mší svatých, duchovní hudby:
Neděle 23.5.2010 Slavnost Seslání Ducha svatého
v 9.45 účinkují: Sóla-sbor-orchestr-varhany
P. Ferdinand HRUŠAT: (1916-2008) SOLEMNIS PROCESSIO
Josef GRUBER: (1855-1933) MISSA IN HONOREM SS.,
ANGELORUM CUSTODUM op.78
Josef ČAPKA-DRAHLOVSKÝ: (1847-1926) TE DEUM op.106 č.2
Neděle 27.6.2010 13. neděle v mezidobí
v 9.45 účinkují: Sóla-sbor-orchestr-varhany
Norbert KUBÁT: (1863-1935) MISSA D-dur op. 8 ZDRÁVAS MARIA
O, SALUTARIS HOSTIA op. 27c

Přehled akcí farnosti:
22.5.2010 v sobotu ve 21:00 Svatodušní vigilie - V předvečer slavnosti Seslání
Ducha svatého bude sobotní mše svatá posunuta až na 21:00. Budou se také konat
zvláštní modlitby a obřady. Vigilie je velmi oblíbeným vyvrcholením přípravy farníků
na navazující nedělní slavnost. Mši bude zpěvem doprovázet Komorní sbor
Zábrdovice.
28.5.2010 v pátek Noc kostelů - Zábrdovický kostel Nanebevzetí Panny Marie se
podobně jako vloni připojuje k akci „Noc kostelů“. Od odpoledních hodin až do noci
bude otevřen pro veřejnost. Prohlídky s průvodci, hudba, návštěva míst, kam se
běžně nedostanete. Více informací bude k dispozici v kostele na nástěnce.
3.6.2010 ve čtvrtek v 18:00 hod. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, průvod
s květinami, žehnání městu Brnu.
4.6.2010 v pátek v 18:00 hod. Biřmování s otcem biskupem v Zábrdovicích - Našim
biřmovancům udělí svátost, na kterou se dlouho a důkladně připravovali, osobně
otec biskup Vojtěch Cikrle v zábrdovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
6.6.2010 v neděli v 9:45 hod. První svaté přijímání - Naše děti taktéž po důkladné
duchovní přípravě poprvé přijmou Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti. Odpoledne
jste pak všichni zváni na Zahradní slavnost.
4.7.2010 v neděli v 15:00 hod. Primiční mše svatá Dr. Mgr. Jiřího Bůžka v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích.
1.-7.8.2010 Duchovní cvičení zábrdovické farnosti na Velehradě
Jako každý rok, tak i tentokrát proběhnou oblíbená duchovní cvičení vedená
v ignaciánském duchu naším panem farářem.
15.8. 2010 v neděli Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.-21.8. 2010 Duchovní cvičení rodin zábrdovické farnosti
Také tentokrát vyrazí rodiny na oblíbená duchovní cvičení, bližší informace u Pavly
Oujezdské.
16.-21.8.2010 Ministrantský tábor a Tábor děvčat
Zveme všechny ministranty a holky, aby se určitě v létě vydali na dobrodružný tábor!
Bližší informace podává: Vojta Foltýn za ministranty a za holky Monika a Martina
Šedé.

Představte si první neděli v měsíci,
kdy sami nebo s celou rodinou míříte
na faru, abyste si tam poseděli,
popovídali, poslechli si něco
zajímavého nebo jen pohráli
s ostatními dětmi.
Tato myšlenka není vůbec nová, klíčí
ve vás farnících v různých podobách
již dlouho.
Není nic snazšího než to vyzkoušet!
Sejít se a domluvit se, co byste si
představovali, a čím by každý mohl
přispět. Proto zveme všechny na
posezení na konci léta v neděli 5. 9.
ve 14:00 hod. s tématem: „Co jsme
zažili o prázdninách“.

Trocha humoru...
Milý Bože,
Neumím plavat. Mohl bys mi pomoct
se to naučit? Pak bys nemusel
pokaždé rozdělovat vody, když jdu do
vody.
Kubík (7 let)
Dopis Pánu Bohu,
Modlím se k tobě před každým
plaváním. Já totiž hrozně ráda
vyhrávám. Moje kamarádka Jůlinka
ale taky ráda vyhrává a taky se k tobě
modlí. Mám tomu rozumět, že mě máš
víc rád nebo že ti je plavání
ukradený? Možná by přece jenom
měla někdy vyhrát. Aspoň jednou
nebo dvakrát.
Tvoje Lenka (10 let)
Z knihy Děti píší Bohu (D. Heller)
Stařec řekl o Adamovi:
„Byl první z dlouhé řady mužů, kteří si
stěžovali na to, co jim manželka
připravila k jídlu.“
Z knihy Humor pouštních otců
(R. Kern)
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Co jsme zažili
DEŠTNÍKY JSME TAM NECHALI aneb trochu jinak
o mládežnické víkendovce v Ochozu u Brna
Je dobrou tradicí mládežnických společenství vyrazit čas od času na víkendový výlet, trochu se
tam pobavit, zasportovat, užít si přírody a hlavně strávit čas v přítomnosti Boha a dobrých
kamarádů.
Naše zábrdovické spolčo takovou akci uspořádalo od 16. do 18. dubna. Místem pobytu byl Ochoz
u Brna, konkrétně prostorná a dobře vybavená fara, kde jsme byli vřele přivítáni a ubytováni.
Jistě by na tomto místě mohlo následovat dlouhé líčení krásných chvil, které jsme tam prožili,
a které si určitě budeme pamatovat, ale do paměti se nám vrylo i něco jiného.
Seběhlo se to v sobotu, když jsme po přednášce: „Duch svatý jako živá voda“, probírali ´výsledky´
našich soukromých modliteb na stejné téma. Někdo z našeho středu přišel na zajímavé přirovnání,
které si dovolím citovat, snad přesně: „Duch svatý jako živá voda prší na celou zemi a největší
průšvih v takové chvíli je, když někdo otevře deštník.“
Dost se nám tato trefná a vtipná definice líbila a než jsme se nadáli, nastal okamžik, který nám
slova našeho kamaráda znovu připomněl. Stalo se to už při odjezdu, kdy jsme seděli na zídce od
zahrady a poslední z nás vynášeli před faru své batohy. V tom někdo ze dveří zavolal:
„Jsou tady ještě nějaký dva deštníky. Ty jsou naše?“
Nikdo se k nim nehlásil a některým z nás se možná v tu chvíli vynořila vzpomínka na sobotní
“postmodlitební” debatu. Nechali jsme v Ochozu skutečné deštníky (což je jistě správné, protože
nám nepatřily), ale zřekli jsme se i oněch deštníků pomyslných? Jsme dost silní, abychom je
odhodili a nechali Ducha svatého působit?
Za pár let téměř určitě některé příhody z téhle vydařené víkendovky zapomeneme, ale třeba by
nám mohla pomoct tato zdánlivě bezvýznamná souhra náhod. Když tedy vzhlížíme k Bohu
a prosíme o dary Ducha svatého, podívejme se pořádně, jestli nám pohled nahoru nekazí nějaký
ten deštník...
-km-

Karneval
V neděli 2. 5. se kolem druhé hodiny okolo zábrdovické fary pohybovaly prazvláštní bytosti. Vypadalo
to jako by Rumburak začaroval Říši pohádek a bytosti se vypravily na sněm. Ale kdepak! Nikdo nikoho
nezačaroval, ale princezny, karkulky, klauni, křemílci a vochomůrkové, ufónci, piráti, bílé paní a taky
tygříci, berušky, chobotnice a další totiž přišli na karneval! Všichni byli nádherní a mnohdy byli skvěle
maskovaní také rodiče nebo prarodiče, za což všem moc děkujeme!
Pat a Mat (Martina Škrdlová a Lucie Grůzová) všechny děti a jejich rodiče přivítali a připravili pro ně
pár her. Dominik Grůza jim k tomu hrál na notebook, neboli pouštěl hudbu a Kája Krejčí se Zdeňkou
Pompovou se zase staraly, aby nikomu nechyběla energie, a tak nosily na stůl věnečky, buchtičky,
tyčinky nebo brambůrky.
Zajímavý úkaz se stal, když byla vyhlášena soutěž, ve které každý, kdo se představí Patovi a Matovi,
dostane sladkou odměnu. Náhle se ozvali dva malí kluci ve žlutém a červeném tričku: „Ale my nic
nemáme, co jim pak budeme dávat!“ A bylo jasné, že tady máme dva Paty a dva Maty! A je to! Nakonec
vše dobře dopadlo.
}}}
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}}} Od malého Pata a Mata nikdo nic
nepožadoval, takže mohli beze strachu dál
trsat. A že se trsalo o sto šest!
Pak se seběhla bitva o lístky do tomboly,
protože díky Dáše Kuchařové a její malé
pomocnici Aďce Pompové vypadala tombola
pohádkově. Velký dík také patří všem, kdo do
tomboly přispěli.
Před samým koncem se uprostřed sálu objevil
Tomáš Kaňa se židlemi různých velikostí a už se
hrála soutěž: Sedni si na židli, až přestane hrát
hudba! To bylo legrace.
Domů se nikomu nechtělo, a tak jsme ještě
všechno společně uklidili, a když už i to bylo
hotovo, tak jsme tedy nakonec šli. Ještě jednou
velké díky všem, kdo se podíleli na přípravě, kdo vařili, pekli, zdobili, nakupovali, šili a vymýšleli masky
a nakonec přišli, jedli, pili, tancovali a hráli, protože bez vás všech bychom si to tak krásně neužili!
A je to… konec!

Farní výlet 8.5.2010
Je půl sedmé ráno. Probouzí mne bubnování deště
na parapet. Ach jo. A to se děti tak těší, že pojedou
vlakem na farní výlet. Píšu zoufalou SMS: „Co teď?“
Od Pečinků mi přichází jednoznačná odpověď: „My
jedeme.“ Tak budím děti. Těm déšť evidentně nekazí
náladu: „Hurá, půjdeme v těch nových pláštěnkách!“
Za vydatného deště odjíždíme na nádraží.
Schází se nás 40 statečných a jedeme do Bílovic.
Přestává pršet, ale už na začátku lesa jsme rádi, že
Oujezdští vymysleli náhradní trasu po pevnější
cestě, protože stačí projít kousek blátem a je nám
jasné, že bychom se za chvíli poznávali jen podle
výšky.
Počasí nám přeje a nálada i těch nejmenších se ze
zatažena mění na slunečno. Cesta krásným jarním
lesem nám příjemně ubíhá, a tak před polednem
přicházíme ke studánce U dubu. Svačíme, hrajeme
hry... a je nám fajn.
Na další kus cesty malá Kristinka laskavě propůjčila
svůj kočárek velikánům, kteří hrají s panem farářem
hru. Kdo odpoví správně na tři záludné otázky, smí se
svézt. Kočárek to kupodivu vydržel.
}}}
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}}} Přicházíme ke krásnému paloučku jako stvořenému pro fotbal. A protože největší balón, který tu
máme, je tenisák, hraje se s ním. Kdo se k němu dostane, nemá ještě vyhráno. Musí se trefit a to je
chvílemi problém. Hráčům zapáleným do hry to ovšem nevadí. Hlavně, že se hraje.
Vracíme se zpět do Bílovic na zmrzlinu a na vlak. Je to k neuvěření, ale sotva vkročíme do městečka,
začíná pršet...
Chtěla bych poděkovat Oujezdským, kteří pro nás výlet přichystali a také všem, kteří to ráno nevzdali.
Prožili jsme společně pěkný den. A kdo tomu nevěří, ať jde příště s námi. Stojí to za to!!!
M.J.
Více fotografií z našeho výletu naleznete na stránkách farnosti www.zabrdovice.cz

Co je nového v naší farnosti
Sedmero nejčastějších otázek o mládežnických mších
1. O co vlastně jde?
Jedná se o mše určené (nejen) pro mládež, které se konají každý
čtvrtek v 18 hodin. Jsou příležitostí pro mladé lidi ze Zábrdovic
i odjinud ke společnému slavení eucharistie. Výhodou je, že celá
mše je jim přizpůsobena, včetně kázání, vlastních přímluv
a hudebního doprovodu.
2. Kdy to všechno začalo?
Mše byly dlouho plánované, nápad se zrodil na čtvrtečním spolču
mládeže a pravidelně se začaly konat od začátku kalendářního
roku. Ovšem skupinka zpěváků a hudebníků pilně trénovala už od listopadu.
3. Co na to pan farář?
Pan farář myšlence přeje, mimo jiné tím, že pro mladé připravuje kázání šitá na míru.
4. Kdo má na starosti zpívání?
Zpívání a spoustu dalších organizačních záležitostí bravurně organizuje, rozjívené zpěváky uklidňuje
a správný rytmus diriguje Anička Gelová, které tímto všichni děkujeme za její obětavou službu.
5. Co se zpívá?
Zpívají se písničky, které znáte z dětských mší (ze zpěvníků Koinonia, Hosana), ale i mnoho nových
písní, které čerpají z repertoáru křesťanských sborů a zpěváků, tuzemských i zahraničních (třeba
slovenských ☺). Písničky se vybírají i s ohledem na texty, které nám pomáhají v modlitbě. V rámci
možností se snažíme zpívat čistě, přidávat různé nástroje a slavit našeho Pána, jak nejlépe to umíme.
6. Co když nemám čas chodit na zkoušky zpěvu?
Jde především o společnou mši svatou pro mladé lidi. Proto, kdo nemá čas přijít zpívat, ať se
neostýchá a přijde na mši!
7. Proč to všechno?
Důvodů je mnoho. Svatý Otec loni v Mladé Boleslavi ve své promluvě řekl, že naděje se snoubí
s mládím, doslova: „Vy, milí mladí přátelé, jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly
naděje. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. “ A to už je dobrý důvod, ne?
VaVK
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Hádanka s gratulací
Uhodnete, který dlouholetý člen naší
farnosti oslaví dne 24. června 2010
své krásně životní jubileum?
Je to muž, který toho pro
zábrdovickou farnost udělal tolik
dobrého, že by byla velká troufalost
pokusit se to vše jen z části nastínit.
A přece budu tak troufalý.
Dokázal výborně zorganizovat celou
řadu akcí, většina ho zná jako
výborného společníka, mnozí jako
skvělého řečníka, někteří jako
„světoběžníka“ či výborného kuchaře
Dlouholetí čtenáři tohoto časopisu mi
jistě dají za pravdu, že dotyčná osoba
je i kvalitním spisovatelem či
žurnalistou. Jemu každopádně
vděčíme za to, že můžeme číst tyto
stránky a že existuje něco jako
Zábrdovický zpravodaj.
Já jej znám téměř celý život jako
hodného, moudrého, kvalitního
a dobrého člověka, kterému mám tu
čest říkat „strejdo“
Správná odpověď:
Václav Müller
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NOC KOSTELŮ 28.5.2010
"Po celý den a po celou noc, nikdy nebudou mlčet.”
(Izaiáš 62, 2)
(společné motto Noci kostelů 2010)
Noc kostelů 2010 je:
pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a
k objevování krásy křesťanských výtvarných a
architektonických pokladů projevem tvořivosti a důvěry
v život nejen u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u
těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru,
o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti
nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a
služby potřebným znamením živé spolupráce křesťanských
církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích
V současné době je do Noci kostelů zapojeno více než 300
kostelů a modliteben ve všech krajích České republiky, jde
se o druhý ročník této akce. Noc kostelů nás propojí i přes
státní hranice, protože 28. 5. 2010 proběhne „Dlouhá noc
kostelů“ také v Rakousku, kde má tato aktivita svůj
počátek.
Naše farnost se stejně jako loni také zapojí do Noci kostelů
se svým programem. Je to mimořádná příležitost jak
oslovit i lidi Bohu vzdálené a přiblížit jim něco z krásy
křesťanství. Prosíme vás proto o modlitby za tuto akci.
Prosíme také o pomoc při distribuci propagačních
materiálů pohlednic a plakátků s programem. Jsou
k dispozici na stolečku v kostele. Můžete je dát svým
známým, do čekáren u lékařů, na svá pracoviště a
podobně...

Více informací na www.nockostelu.cz
Program Noci kostelů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie Brno - Zábrdovice
16:00 - 18:00
Individuální prohlídka kostela
16:00 - 18:00
Program pro děti ve farní zahradě
18:00 - 19:00
Mše svatá doplněná komentářem
19:00 - 19:30
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
19:00 - 22:00
Výstava liturgických rouch a předmětů, s komentářem
19:00 - 19:30
Prohlídka kostela s výkladem
19:30 - 20:00
Prohlídka fary a Dětského domu Zábrdovice
Vystoupení skupiny MERCI
19:30 - 20:00
Varhanní koncert s navazující prohlídkou kůru a varhan
20:00 - 20:30
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
20:00 - 20:30
Prohlídka kostela s výkladem
20:30 - 21:00
Prohlídka kostela s výkladem
21:00 - 21:30
Vystoupení Komorního sboru Zábrdovice
21:30 - 22:00
Prohlídka kostela s výkladem
22:00 - 22:30
Prohlídka fary a Dětského domu Zábrdovice
22:00 - 22:30
Varhanní koncert s navazující prohlídkou kůru a varhan
22:30 - 23:00
Prohlídka kostela s výkladem
23:15 - 23:45
Varhanní koncert
23:45 - 23:50
Závěrečné slovo k ukončení Noci kostelů

