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Duchovní slovo o. Jiřího
Milí farníci,
O Velikonocích slavíme Kristovo slavné vítězství, kterým
došlo k usmíření Boha a člověka. Ale jak k němu došlo?
Ve vztazích, které známe, se celkem právem očekává, že se
přijde usmířit ten, kdo ublížil. Jenže předvelikonoční stav lidstva se
asi podobal trucovitému dítěti: sice sedí v koutě a křičí na rodiče,
ale bez nich nemůže žít ani dobře, ani šťastně, a vlastně bez nich
nemůže žít vůbec. Proto Bůh nečeká, až přijdou viníci, ale sám jim
jde vstříc. Ne člověk přichází k Bohu, aby ho usmířil, ale Bůh se
přibližuje lidem, aby je obdaroval. Kříž neznamená smírný úkon,
který my nabízíme Bohu a kterým měníme Boha z neusmířeného
na usmířeného. To on mění nás, odnímá sám překážky, které jsme
mezi něj a sebe navršili. Kříž znamená bláznivou lásku Boha, který
udělá cokoli, aby zachránil lidi.
Tím se mění celá logika naší služby Bohu. My nejsme první,
kdo mu nabídne nějakou oběť nebo výkon, ale necháváme se
obdarovat. Dovolujeme mu, aby se nás ujal. Z naší strany je na
místě především vděčnost, proto se nejdůležitější bohoslužba
křesťanů jmenuje eucharistie, česky díkůčinění.
Se skutečnou vděčností slavme velikonoční vítězství, aby
tak veliká milost nevyzněla naprázdno. K tomu Vám žehná
O. Jiří
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Program bohoslužeb o velikonocích
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Zelený čtvrtek
- mše svatá večer v 18:00
Velký pátek - velkopáteční obřady v 18:00
Bílá sobota - velikonoční vigilie ve 20:00
Zmrtvýchvstání Páně - mše svaté v 8:00, 9:45 a 18:00
Pondělí velikonoční - mše svaté v 8:00, 9:45 a 18:00

Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele mimo jiné i v tyto
dny a hodiny:
úterý 3.4. od 16:00
středa 4.4. od 16:00
čtvrtek 5.4. od 16:00
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Duchovní hudba v Brně - Zábrdovicích
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 8. 4. 2012 v 9:45 hod. Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční)
P. Ferdinand HRUŠAT (1916-2006): SOLEMNIS PROSESSIO
Josef GRUBER (1855-1933): MISSA IN HONOREM SCTI. PETRI op. 14
W. A. MOZART (1756-1791): ALELUJA
Jan Nep. ŠKROUP (1811-1892): TERRA TREMUIT
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871-1950): O, SALUTARIS HOSTIA op. 45 č. 5
Josef J. PIHERT (1845-1911): REGINA COELI op. 69
Karel NANKE (1768-1831): ALELUJA
Neděle 15. 4. 2012 v 9:45 hod. 2. velikonoční (Boží milosrdenství)
J. Č. DRAHLOVSKÝ (1847–1926): III. ČESKÁ SLAVNOSTNÍ MŠE op. 265
Leopold MĚCHURA (1804–1870): AVE MARIA
Josef GRUBER (1855–1933): O, SALUTARIS HOSTIA op. 243 č. 3
Stanislav MACH (1906–1975): REGINA COELI
Neděle 27. 5. 2012 v 9:45 hod. Slavnost Seslání Ducha sv.
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950): MISSA LORETTA op. 3
LAUDATE DOMINUM op. 15 č. 1
J. Č. DRAHLOVSKÝ (1847–1926): VENI SANCTE SPIRITUS op. 106
František SUCHÝ (1858–1932): HYMNUS
Neděle 24. 6. 2012 v 9:45 hod. Slavnost Nar. sv. Jana Křtitele
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ (1871–1950): ČESKÁ MŠE op. 74
Žalm: HOSPODINE, VYSLYŠ MODLITBU MOU…
Jan. Nep. VITÁSEK (1770–1839): ZDRÁVAS MARIA
Stanislav MACH (1906–1975): REGINA COELI
Účinkují: sólisté – chrámový sbor – orchestr
Varhany: Mgr. Martin JAKUBÍČEK
Řídí: Zdeněk HATINA – ředitel kůru

Co se chystá
22. dubna od 14:00 - tradiční dětský karneval.
Zveme děti a rodiče do farního sálu na již každoroční karneval! Určitě se přijďte pobavit!
8. května – tradiční farní výlet
pod tradiční záštitou rodiny Oujezdských. Podrobnější informace budou jistě zavčas
ohlášeny v kostele.
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Naši katechumeni
Naši katechumeni
Je to již téměř rok a půl od okamžiku, kdy jsme zahájili
přípravu na přijetí křtu. Byl jsem požádán, abych toto období
přiblížil čtenářům, což mi dává možnost se zpětně podívat na
vše, co se událo a změnilo, a to především mezi námi,
katechumeny. Nejprve jsem byl okolnostmi a událostmi okolo
mne donucen více přemýšlet o Bohu, o víře a o mém životě.
Díky mé partnerce (nyní manželce) jsem již víceméně
pravidelně chodil na nedělní mše, seznámil se s několika
věřícími lidmi a začal církev vnímat jako něco víc, než jen
skupinu podivínů klečících v kostele. Otec Jiří při mších
několikrát opakoval výzvu pro všechny zájemce o křest.
Dlouho jsem váhal. Teprve když byl vyhlášen „last
minute“ termín, odhodlal jsem se zavolat a domluvit si
schůzku. Sešli jsme se, nás pět katechumenů, otec Jiří a pan
kaplan a domluvili jsme si naše další setkání, na kterých jsme
se pak pod vedením otce Jiřího dozvídali základní věci o Bohu,
o církvi, o životě ve víře, poznávali se navzájem, modlili se
spolu a postupně také opouštěli mylné představy, které jsme
o víře v průběhu života získali.
Po několika týdnech jsme předstoupili před společenství
věřících a byli oficiálně přijati mezi katechumeny. Naše
příprava nadále pokračovala, otce Jiřího v září nahradila Míša,
která nás dále provázela v hlubším poznávání Boha a života
ve víře. Náš počet se postupně měnil, někteří z nás se
odstěhovali, jiní přijetí křtu odložili. Druhou březnovou neděli
jsme my tři zbylí, David, Irena a Zuzana, byli přijati mezi
čekatele křtu. Za pár dní naše příprava skončí, přijmeme křest,
první přijímání a biřmování. Prosíme o modlitby za nás,
abychom přijali tyto dary s pokorou a zvládli jít po cestě, která
se nám tímto dnem otevírá.
David Pejchal

Besídka u jesliček
V neděli 8. ledna na svátek Křtu Páně proběhla v našem
kostele již tradiční besídka u jesliček. Děti si jako každý rok
nacvičily různá umělecká čísla – recitovaly, zpívaly, hrály na
různé hudební nástroje včetně těch méně tradičních jako lesní
roh. Do této besídky se místy zapojili i rodiče, kteří doprovázeli
své ratolesti na klavír a kytaru. Posledním vystoupením byla
hra sv. Anežka Česká v podání holčičího spolča pod vedením
Monči a Marti Šedých, která nám přiblížila život této světice.
Každý z účastníků dostal na závěr malou odměnu. Píseň
Narodil se Kristus Pán zakončila tuto besídku a pak už jsme se
rozpustili každý domů.
T.P.
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MINISTRANTSKÉ „POLOLETNÍ PRÁZDNINY“ 2012
Náš ministranstský sbor má dobrou a již dlouholetou tradici
výprav za sněhem. Většinou se konají v období pololetních prázdnin.
Ty ale letos přímo předcházely prázdninám jarním. Řada z nás by se
tak na pololetní akci neobjevila, a tak nezbývalo než ji přesunout na
jiný, vhodnější termín. Našel se o víkendu mezi 16. a 18. únorem
2012.
Proto jsme se 16. února odpoledne sešli na různých
brněnských vlakových nádražích (hlavním a židenickém) a postupně
se spojili v jednolitý zástup mini i maxistrantů, kteří měli co dělat, aby
se natlačili do autobusu, který nás z Blanska dopravil až do cíle cesty,
kterým byla fara v Ostrově u Macochy.
Tam jsme se celkem rychle zabydleli a po večeři zahájili první
část programu, tedy zpěv písní z ministrantského zpěvníku (většinou
velice výchovných) a četbu kronik z loňského tábora. Ta se stala
naopak velice výchovnou pro nás starší, neboť nám poskytla
neobyčejnou zpětnou vazbu a ocenění některých našich
(ne)úspěchů. Pro ilustraci cituji z jednoho zápisu: „K večeři byl
Náčelníkův pokus o jídlo...“.

Vzkříšený Kříž
Kříž odhaluje
Kříž posiluje
Kříž spojuje
Kříž vítězí
Kříž, požehnaný Kříž
po bolesti očisty
posledním domovem
vzkříšený Kristův Kříž

Objímám ten Kříž
hřeje ztuhlé údy
líbám ten Kříž
Po kvalitním vyspání a nasnídání jsme druhého dne vyrazili ke polykám proud milostí
zřícenině hradu Holštejna, kde jsme si prohlédli jeskyni a na skále
nad ní se pak naobědvali. Po návratu z výletu došlo k hromadnému Kříž mého Spasitele
život spasení mého
sušení promoklých účastníků a následně jsme si zahráli několik her
vykoupení utrpení
vhodných do místnosti. Po večeři jsme si zahráli populární hru
žhavý vítězný Kříž.
„Upíry“. Pro nezasvěcné uvedu jen tolik, že ji lze vyhrát například tak,
že stojíte v komíně půl metru nad zemí oběma nohama pevně zapřen
Prázdný Kříž
o cihly ze zdi. Však se kluků zeptejte, oni už vám poví víc...
Vzkříšený Kříž
V neděli jsme pochopitelně neopomněli navštívit mši svatou
Se vzkazem
v místním kostele. Po obědě došlo ke krátké koulovačce, ale to už byl
čas k odjezdu. Zbývá jen dodat, že celá akce se vydařila a zúčastnilo
JSI VYKOUPEN.
se jí poměrně dost menších kluků, kteří ministrují teprve krátce.
Z prvních ohlasů od jejich rodičů máme zatím kladné reference. To
nás těší a věříme, že je to první krok k tomu, aby se ministrantské
akce stále více stávaly záležitostí celého sboru a abychom všichni
měli možnost se vzájemně poznat i jinde než při službě u oltáře.
-km-
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Není to příliš mnoho čtyřek? NENÍ. V ten den si totiž náš
pan farář Ing. P.Jiří Rous připomene, že jej před čtyřicetičtyřmi
roky přivedla na svět jeho maminka. Poděkujme jí modlitbou za
to, že ze svého jediného syna vychovala člověka, který řekl na
Pánovu výzvu ANO, když ho povolal k práci na své vinici.
Poděkujme jeho mamince, ale i otci Jiřímu za vše, co
obětavě dělá pro spásu duší a Boží království. Vyprošujme mu
u našeho Pána do dalších let života hojnost požehnání a sil.
Za zábrdovické farníky VáM

Pozvání na setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou
Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře nad Sázavou bude konat
už páté Celostátní setkání mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe
velmi bohatý a pestrý program, ve kterém si budeš moct najít „to
své“: poutavé katecheze, slavení eucharistie, celodenní
adorace, zajímavé přednášky, dobrá hudba, výstavy, workshopy
a semináře, poznávací výlety, diskusní skupinky, sportovní vyžití
nebo kreativní dílny. Budeš mít také možnost zúčastnit se školy
modlitby, prožít v klidu svátost smíření nebo si popovídat s
knězem. Celý týden budou na setkání přítomni biskupové a
bude příležitost se s nimi setkat a popovídat. Součástí programu
bude i Pouť rodin, která se bude konat v sobotu 18. srpna 2012.
Žďár ale bude především místem osobních setkání - s přáteli,
s novými lidmi, s biskupy, s kněžími, zasvěcenými osobami ...
a hlavně s Kristem.
CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let. V programu se bude myslet jak na
středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující. Přednášky budou proto děleny podle
věku. Podle možností a svých schopností se také můžeš zapojit do některé z přípravných
skupinek.
Hlavním tématem letošního CSM je Duch svatý a jeho mottem je citát z listu sv. Pavla:
„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). S mladými lidmi z celé České republiky
se tak zapojíme do oslav Roku biřmování, který vyhlásili naši biskupové na rok 2012
v souvislosti s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? Anebo jsi
v Táboře nemohl být, ale hodně jsi o něm slyšel od svých kamarádů? Vydej se do Žďáru a pozvi
na cestu i mladé ze svého okolí včetně hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program
a kdo ví... Třeba právě ve Žďáře najdou odpovědi na své otázky týkající se víry.
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku, kterou najdeš na webu setkání
www.dozdaru.jdem.cz Cena za celé setkání je 1 100,-Kč. Kdo se přihlásí a setkání uhradí
do 31. května 2012, zaplatí pouze 950,- Kč.
Více informací najdeš na: https://zdar2012.signaly.cz/.
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Noc kostelů - 1. června 2012
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti,
ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou
chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat
na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to,
co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Program kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích na Noc kostelů
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Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě
Program pro děti ve farní zahradě
Hry a zábava pro děti pod širým nebem, jen pár kroků od kostela.
Při nepříznivém počasí náhradní program ve farním sále.
Mše svatá doplněná komentářem
Společná bohoslužba - slavení Kristovy oběti, duchovní slovo.
Provázeno výkladem právě probíhajících částí a úkonů
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera.
Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků
Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání
Historie, umění a tajemství zábrdovického chrámu
Prohlídka kostela s výkladem
Varhanní koncert
Po skončení koncertu možnost krátké prohlídky kůru a varhan
(omezený počet účastníků)
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera.
Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků
Historie, umění a tajemství zábrdovického chrámu
Prohlídka kostela s výkladem
Historie, umění a tajemství zábrdovického chrámu
Prohlídka kostela s výkladem
Vystoupení zábrdovického sboru mladých
Klasická hudební díla i rytmické písně
Historie, umění a tajemství zábrdovického chrámu
Prohlídka kostela s výkladem
Varhanní koncert, Díla mistrů v podání ředitele kůru
Prohlídka kůru a varhan
Zasvěcený výklad včetně ukázek hry na varhany.
Omezený počet účastníků
Historie, umění a tajemství zábrdovického chrámu
Prohlídka kostela s výkladem
Varhanní koncert, Hudební tečka za pátečním večerem
Závěrečné slovo k ukončení Noci kostelů
Rozloučení s návštěvníky v Zábrdovicích
Program je orientační a může se ještě mírně měnit.

