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MMMIIILLLÍÍÍ FFFAAARRRNNNÍÍÍCCCIII
Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s

ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé
a ubohé vidíme, e p ed Bohem jsme si rovni a nemáme spoléhat na n jakou

irozenou zaji nost. Na Marii Bohorodi ce vidíme, jak B h m e vstupovat do
sv ta, jak ti, kdo jsou otev ení pro Ducha svatého mohou p iná et Krista svým
bli ním. Na Marii Pann  vidíme, jak se istota stává v Bo ím plánu nejplodn í, jak

le ití jsou ti, kdo milují Boha nerozd leným srdcem. Na Marii Matce vidíme, jak
se na e ka dodenní pé e o lidi kolem nás, m e stát slu bou Kristu, proto e dít  o
které pe ovala bylo pravým Bohem. A tento B h p ijímá i na e slu by brat ím a
sestrám jako prokázané sob . Na Marii pod k em vidíme, e milovat Boha
znamená i trp t a e ve v em, k emu nás B h volá, je t eba vytrvat a  do konce. A
kone  na Marii Nanebevzaté vidíme, kam máme dojít, co dává smysl na emu
ivotu a jaká je odm na t ch, kte í milují Boha.

Chceme se tedy nau it být jako Maria, milovat Boha Mariiným srdcem.  K
tomu nám má pomáhat spole ná modlitba svatého r ence a litanie p ed ve erní m í
svatou. A také mariánská bohoslu ba ka dou sobotu v 7.30 hodin ráno. Srde  vás
zvu, abyste p icházeli prohlubovat svou mariánskou zbo nost, proto e ona je
spolehlivou cestou do nebeského království. Panno Maria Nanebevzatá, oroduj za
nás.

Ze srdce Vám ehnám
Otec Ji í

RRR eeennncccooovvvééé pppooobbbooo nnnooossstttiii vvv kkkooosssttteeellleee NNNaaannneeebbbeeevvvzzzeeetttííí PPPaaannnnnnyyy MMMaaarrriiieee
v m síci íjnu budou denn od pond lí do soboty v 1730 hodin. Na desátek

Svatého r ence navá e litanie Loretánská a modlitba ke svatému Josefu. Pobo nost
bude dopln na n kterou mariánskou písní.
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SSStttaaarrrooossstttiii VVVaaa eeehhhooo fffaaarrrááá eee
ádnému normálnímu hospodá i

není jedno, jakou má úrodu, ádnému
normálnímu pastý i není jedno, jak se
da í jeho stádu. Mo ná zvlá  tehdy,
kdy  ví, e mu bylo stádo prop eno a
to z dobroty a ve velké d e. Vím, e
se budu ze svého pastý ského ú adu
zodpovídat, ale hlavn  mám svou
farnost, mám rád Vás, své farníky.
Proto s t kým srdcem pozoruji n které
jevy, se kterými se za rok a p l
nepoda ilo tém  nic ud lat

edev ím siln  vnímám malou
aktivitu farnosti. Mo ná eknete, u  je
nás málo a máme vysoký v kový
pr r. To je pravda, ale práv  proto je
vlastn  volán ka dý! V ichni kdo
mohou, by m li d lat víc. A ve
spole né práci pak budou spoléhat na
podporu od star ích a nemocných,
proto e jejich modlitby a ob ti jsou
silné.

O em konkrétn  pí i? Tém
nikdo nereaguje na nabídky jako:

ování duchovní literatury, p ípravu
na svátost bi mování, spole enství

mláde e r zných typ , spole enství
mladých rodi , náv vy nemocných
atd. Nepatrná je odezva na prosby jako:
práce na fa e nebo úklid kostela. Pro
mne, jako fará e, je zvlá  t ké, e

es opakované prosby nejsem zván do
Va ich domov  (konkrétn  jsem rád za
18 m síc  nav tívil ty i domácnosti),
potom nevím, co Vás trápí, co byste
rádi. Stru : málo Vás znám. Podle
tvá í u  sice znám tém  v echny, ale
podle jména jen hrstku, a o Va ich
ivotech nevím tém  nic.

Od zá í se zase v echny mé
nabídky a prosby opakují. S tím
rozdílem, e je tu jedna prosba navíc: je
to prosba, aby Vám na na í farnosti
zále elo, abyste se modlili za její
duchovní r st, proto e modlitby a ob ti

inesené s láskou, získávají velkou
Bo í milost. Ké  se nad námi Pán
slituje na p ímluvu své Matky, dá na í
farnosti nový ivot a oslaví se tím, e
nás p ivede do svého království.

Modlím se za Vás
Otec Ji í

Výro í  b lahoslavené Mari e
Rest i tu ty

Modlitbou za duchovní rozkv t na í farnosti si
ipomeneme, e 29. íjna uplyne 58 rok  od odsouzení

Marie Restituty Heleny Kafkové  nacistickým Lidovým
soudem ve Vídni k trestu smrti.

Blahoslavená Marie Restituto, pok ná v na em
kostele, oroduj za nás.
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SSSlllaaavvvnnnooosssttt SSSvvvaaatttéééhhhooo VVVáááccclllaaavvvaaa
28. 9. Si p ipomínáme Sv. Václava, mu edníka,

hlavního patrona eského národa.
Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na

Stochov  u Libu ína jako nejstar í syn vévody Vratislava. O
jeho k es anskou výchovu se starala p edev ím jeho babi ka
sv. Ludmila. Nau il se slovanskému písmu, na Bud i si
osvojil i znalost latiny. Legendy zd raz ují jeho lásku k
eucharistii a k chudým. Kdy  se v roce 925 ujal vlády, sna il
se o kulturní i nábo enské povznesení zem . Jeho k es anský
zp sob vlády a spravedlivá p ísnost k neukázn né, v inou
je  pohanské lecht , i to, e p ijal lenní závislost na
Jind ichu I., vyvolaly opozici v ele s jeho mlad ím bratrem Boleslavem, na jeho
popud byl 28. 9. 929 (nebo 935) ve Staré Boleslavi zabit. Po t ech letech bylo jeho

lo p eneseno do rotundy sv. Víta, kterou on sám zalo il jako t etí kostel na
Pra ském hrad . Jeho nejstar í ivotopis byl napsán staroslov nsky hlaholským
písmem brzy po jeho smrti. První kostel mu byl zasv cen u  v roce 972 v Proseku u
Prahy. Na za átku 14. století mu byl zasv cen jeden z oltá  v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendá i.

Na i  mladí  v  ím
Sv tového setkání mláde e se Svatým otcem Janem Pavlem II., které se konalo

v polovin  srpna Jubilejního roku v ím  se mezi 4 tisíci mladých z eské republiky
astnili i mladí z na í farnosti.

Po jejich návratu jsme se jich zeptali:
R: Kdy a jak za ala tato va e pou ?
M: Úvodní m e svatá byla v ned li 13. srpna v kostele

svatého Jakuba. Té se ú astnili mladí, kte í jeli z Brna.
R: Podle zpráv jste m li n jaké problémy s ubytováním...
M: Ano,men í problémy s ubytováním a organizací se

vyskytly,ale postarat se o 2 miliony lidí dá jist  práci.
Sna ili jsme se je p ehlí et, jeli jsme p ece na pou , ne
na zájezd. A celkový dojem z pouti nám nezkazily.

R: A nejsiln í duchovní zá itek?
M: Vyvrcholením bylo setkání se Svatým otcem na pláni Tor Vergat . Zapo alo

sobotní vigílií,p i ní  si Svatý otec vyslechl ivotní osudy n kolika mladých
lidí, které na záv r pot il svým slovem v jejich bolesti. Celou atmosféru
dokresloval zp v sboru, který svými písn mi rozproudil krev i samotného
Svatého otce. Bylo ú asné sledovat Jeho svatost, jak si do rytmu písní
poklepává rukou na op rátko svého tr nu. Sbor byl p evá erno ský, tak e
ani my jsme se nebránili vlivu spirituál  a rytmických písní,kterých m l soubor



4

v repertoáru nespo et. Tan ili jsme s nimi,tleskali a ob as si i pobrukovali
melodie.Sobotní ve er zakon il nádherný oh ostroj. P ipadalo mi, e trvá
nesmírn  dlouho. Organizáto i neustále p idávali nová a nová ísla! U  jsme si
mysleli, e je konec. Svatý otec se s námi rozlou il, ale tu za al dal í oh ostroj
- je  krásn í ne  prve - a p i n  Svatý otec nenápadn  odlet l
helikoptérou.

R: A co v ned li 20. srpna?
M: Ráno nám budí ek p ipravila sanitka, která objí la celé prostranství a

houkala na poplach. N kte í z nás to nebrali vá  a za ali snídat, ani si
nev imli, e Svatý otec ji  za al slou it m i svatou.Bylo top komické:
"nev li jsme, jestli máme dojíst, anebo nechat ud lat od sluní ka topinky"
(ocitován kamarád Ros a). Po m i sváté jsme se vydali uli kami íma k
autobus m. Bylo d sné vedro a tak obyvatelé ulic, kterými jsme procházeli
st íkali na nás z hadic vodu. Byli jsme jim nesmírn  vd ní. Poté jsme
zamávali V nému m stu na pozdrav a rozjeli se k domov m.

R: Jak hodláte v na í farnosti zu itkovat my lenky na novou evangelizaci, které
jste p i Sv tovém setkání tolika mladých lidí s pape em na erpali?

M: Jedním z p ání Svatého otce bylo, abychom, a  se vrátíme dom , jen tak se
neroze li, ale scházeli se i nadále, vytvo ili spole enství a utvá eli je i jinde.
Proto e v na í farnosti u  spole enství máme, postoupíme o krok dál a
za neme pro ni n co d lat. Rozhodli jsme se starat se o nást nky a sna íme se
do na í práce zapojit i dal í mladé lidi. P edev ím se orientujeme na d ti,
zapojujeme je víc p i m i svaté, po ádáme pro n  farní odpoledne, atd. Snad
toho bude v budoucnu víc. Nejd le it í v cí je modlitba za na i farnost, která
to nyní nejvíc pot ebuje.

PPPrrrooozzzaaatttííímmmnnnííí vvvrrrccchhhooolll nnnaaa ííí ddduuuccchhhooovvvnnnííí ccceeessstttyyy,,, aaannneeebbb eeexxxeeerrrccciiiccciiieee 222000000000
zzz pppooohhhllleeeddduuu kkkaaattteeeccchhhuuummmeeennnaaa

 je to tady. Po dvouhodinovém trmácení autobusem p ijí dí na e
tadvacetihlavá skupina na Velehrad a p icházíme k budov , ve které nás
ekají muka; p ece jenom osmidenní  silensium, to je na nás tak trochu moc.

V ivot  jsem nevydr el ml et déle ne  cirka osm hodin, co  by mohla být
pr rná doba mého spánku, p edpokládám-li, e nemluvím ze spaní. Navíc

ty duchovní vý iny, o kterých tady ka dý mluví mi nahání tak trochu strach. V ivot
jsem se nemodlil více ne  p l hodiny, dokonce i ned lní m e mi ob as p ipadá dlouhá
a to tu mám na základ  modlitby poznat svoje chyby, pokusit se zm nit sv j ivot k
lep ímu a co je nejvíc, setkat se s Pánem Je em. No uva te, na oby ejného
katechumena je toho a  moc.

Pobyt za al p íjemn  - ve í, po které ná  exercitátor a duchovní v dce P. Ji í
Rous vyhla uje ml ení. Odebíráme se na pokoje a mám takový pocit, e jsem se zase
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vrhnul do n eho co nezvládnu. Asi nejsem sám a po chvilce máme s kamarády
smluvené únikové cesty pro p ípad, e u  by se to fakt  nedalo vydr et.

Opravdu bych to ne ekal, ale první noc jsem p il prakticky beze
slova a dokonce i p edná ky a meditace jsem celkem zvládl. No ob as se

jaká chybi ka p ece jen vloudila.
li jsme denn ty i p edná ky, po ka dé p edná ce as na meditaci a ve er

následovala krátká adorace a m e svatá. Druhý den mi dokonce za al vadit hluk
kolem, a kdy  ve er spustila ve vedlej ím kulturním dom  hudba a hlahol
svateb an , za al jsem litovat, e exerci ní d m Stojanov nele í n kde v hlubokém
lese. Kdy  m  ráno probudil rachot seka ky a kolem pojí jících automobil ,
neváhal jsem a vybavil jsem se punty do u í. A je to.Tolik obávané ticho se pro nás
nakonec stalo tak osvobozující. Navíc ty ka dodenní starosti; v bec ádné nebyly! O

echno bylo postaráno a ka dý z nás se mohl v novat jen sám sob .
Ideální p íle itost za ít zkoumat sv j vlastní ivot, srovnat se sám se sebou a

vyházet ze svého srdce ve keré harampádí, které se nám tam stihlo nakupit. Snad je
to jenom zdání, ale u v iny z nás za ínám pozorovat jakýsi du evní klid a pohodu.
No jo, na t ch exerciciích opravdu n co bude.

Na p edná kách nám exercitátor stále ast ji p ipomíná, e se srdcem
vy ným a pokorným se lze setkat s Je em. Tak e - hurá na to. Rychle do kaple a

kn  na kolena. T eba se mi pan Je  zjeví a já ho kone  uvidím. Hodiny
er stají ve dny a n kte í z nás si za ali mazat kolena alpou. Na ve erní konferenci

se za ínají objevovat dotazy typu : „Jak to, e jsem je  nevid l Je e!” nebo „Kdy
 se mi ten Je  kone  uká e?”.  Odpov  m  a nejenom m  asi celkem

zasko ila. Nejspí  jsem to nepochopil, no nevadí, nejd le it í je se nevzdávat.
Meditace a modlitby se dostávají do nejvy ích obrátek a m  u  ani nenapadne

emý let o n jakých „únikových cesti kách”. Ostatní jsou na tom stejn .
Srdce ka dého z nás se sna í být blí , blí  k Je i Kristu.
Máme p ed sebou posledních pár dní exercicií. Exercitátor se nesta í

otá et. Náv vní hodiny rozepsané na jeho dve ích jsou brzo zapln né a
musí vypisovat dal í. Na ve erních konferencích se za ínají sd lovat první
povzbudivé zá itky a poznání. Myslím, e v ina z nás si za ala uv domovat

ítomnost Je e Krista. Dokonce i já jsem se cítil jaksi napln n, p esto, e jsem
Je e Krista vizuáln  opravdu nevid l.

Celono ní adorace p ed vystavenou Nejsv í svátostí byla asi tím nejlep ím
zakon ením duchovního cvi ení. Po zru ení silensia (a mnohdy i d íve) jsme se
shodli na tom, e se nám zpátky do Brna a jiných míst plných zmatku a zloby
opravdu nechce. P esn  jak to je  nedávno p edpovídal ná  exercitátor.
Mimochodem tehdy jsme mu jen nev ícn  p ikyvovali.

Nakonec nezbývá, ne  za nás v echny pod kovat sv. Ignáci, v em kdo se za
nás modlili a hlavn  na emu skoro sv. panu fará i P.Ji ímu Rousovi za to, e nám
umo nili pro ít jedny z nejkrásn ích okam ik  na eho ivota, okam ik , kdy jsme
se mohli setkat s Je em.
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PPPuuutttooovvvaaallliii jjjsssmmmeee kkk PPPaaannnnnn MMMaaarrriiiiii nnnaaa VVVrrraaannnooovvv
Po así len m Mariiny legie ve tvrtek 7. zá í jubilejního roku 2000 moc

nep álo. Ale v srdcích legioná  byla skrytá radost. Takový prostý d vod. V chrám
zasv ceném Narození P. Marie se sejdou v echna brn nská prezidia.

Od autobusové zastávky na Vranov  za ali lenové legie (legioná i) s tím co je
pro n  nejú inn í zbraní a to modlitbou Svatého r ence. Jednotlivé desátky
prokládali písní k P. Marii. P ede m í svatou neopomn li na „Modlitby Mariiny
legie”. Které se ka dý len denn  modlí. P i m i svaté byli povzbuzeni h ejivým
slovem P. Havláta. Z poutního místa odcházeli napln ni nad jí a láskou. To je to co
pro svou práci pot ebují.

Mo ná je je  t eba dodat, pro ty, kdo o Mariin  legii nic nev dí. V roce 1921
se se li první Mariini legioná i. To je  nebylo ani vidu ani
slechu po sv tové organizaci. Maria si svolala tento malý
zástup, který si p ál aby byl B h ve svém sv  víc milován.
Jako znamení stála p ed nimi socha Matky Bo í. Vzývali
Ducha svatého a modlili se r enec. Pak p emý leli, co by
mohli na tento úmysl vykonat. A tak je tomu a  do
sou asnosti, jen spole enství se rozrostlo.

Mariini legioná i nejsou ádní blouznivci. Pokou eli se
odpov t na povolání, které vyplívá ze k tu a bi mování.

it, doufat a milovat ve spojení s Marií dává vytu it
království Bo í. Ka dý lov k, kterému se dob e iní, okusí lásku a dobrotu Bo í. To
je základní my lenka legioná ského apo tolátu.

Kdo by se cht l p ipojit inem nebo jen modlitbou je vítán. Mariini legioná i se
scházejí ka dou st edu po m i svaté v sakristii.

Mariini legioná i

Z farn í  MATRIKY
V srpnu a zá í byli pok ni V srpnu a zá í byli oddáni

26.8. Nikola Tomá ková 19.8.
9.9. Jakub Vojt ch Jarolík  Renata Horváthová & Franti ek Kincel
9.9. Kristýna Terezie Jarolíková 26.8.
16.9. Robert Horváth   Helena Tolvajová & Roman Balá
16.9. David Horváth 9.9.
16.9. Marcel Galba   Al ta Strachová & Bohumil Klíma
16.9. Stefanie Horváthová 16.9.
      aneta Horváthová & Koloman Balá
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Zábrdovický PROGLASÁ EK se ptá  d t í :
Budete stejn  jako v minulém kolním roce sout it ve znalostech na eho

katolického nábo enství? Zdali ano, odpov zte písemn  na tyto otázky:
1. Ve kterém m st  se narodil Pán Je , ve kterém pro il skoro celý sv j

ivot a ve kterém zem el?
2. Kte í lidé napsali evangelia?
3. Jaké jsou hlavní ásti Písma svatého?
Pokud si nebudete s odpov mi v t rady, pora te se se svými rodi i nebo

katechety Odpov di odevzdejte v sakristii do ned le 29. íjna 2000. Vyhodnocení
bude op t p i d tské úterní m i svaté 31. íjna 2000.

ZZZááábbbrrrdddooovvviii tttííí fffaaarrrnnníííccciii nnnaaa SSSvvvaaatttééémmm KKKooopppeee kkkuuu

Jak ji  se stává tradicí, konají zábrdovi tí farníci ka dý
rok v zá í poutní zájezd. Loni to bylo na Svatou Horu u

íbrami, letos vyjeli na Svatý Kope ek. Dokonce  dvakrát.
Poprvé  odejel autobus s romskou mláde í, na celonárodní pou
eských Rom , v sobotu  17. zá í 2000, které se ú astnil i

ministr eské vlády pan Pavel Dostál. Podruhé, o týden pozd ji
23. zá í, jeli pozdravit Pannu Marii star í farníci se
spole enstvím mladých. I kdy  svatba znemo nila m i sv. v
premonstráty spravované bazilice, bohoslu ba pro poutníky v

kapli Svatého k e, celebrovaná duchovním otcem P.Ji ím Rousem, získala tím, jak
ekla jedna z ú astnic: „rodinný charakter pouti”. Ten m la i odpolední bohoslu ba v
ekrásném barokním chrám  zasv ceném  Nav tívení Panny Marie. Na zpáte ní

cest  jsme se zastavili v olomouckém  dómu  svatého Václava a uctili litaniemi eské
patrony zp vem hymnu i blízký svátek tohoto, sv tce. Chvalozp vem „Bo e,
chválíme Tebe” jsme pod kovali Pánu za v e, ím nás na pouti obda il. Po prohlídce
krypty s vystavenými bohoslu ebnými p edm ty vysoké p evá   historické i
um lecké ceny si poutníci vyslechli od pr vodce krátký zasv cený výklad o historii
katedrály od jejich románských základ , a  po sou asn  probíhající nutné opravy. S
díky Bohu za duchovní zá itky pouti i za krásné po así „babího léta”, se poutníci
vrátili do svých domov .



8

JJJaaakkk mmm eee vvvyyypppaaadddaaattt iiivvvooottt vvveee fffaaarrrnnnooossstttiii
která chce obstát po adavku, který na ni klade Pán

Uspo ádání farnosti

Komunikace
Náv vy, kontakty, ekumena,

zapojení p ist hovalých a
sídli , kartotéka, matriky, fono
a videozáznamy pro nemocné a

pro p tí generace, farní
stník, distribuce tisku,

dopisovatel, výv sky

Spole enství majetku
Ekonom. sbírky, dary, fin.

výpomoc, fondy, farní dru stvo,
spole enství majetku mezi
farnostmi, pomoc misiím

Apo tolát
íprava na svátosti (d ti,

bi movanci, snoubenci),
katechumeni, biblické hodiny,
farní mláde  - r zné skupiny,

dramatický krou ek

Spiritualita
íprava liturgie - akolyté,

lekto i, ministranti, schola,
spole enství rodin, modlitební a

jiná spole enství a hnutí,
exercicie, setkání, pouti, ivý

enec

ivot farnosti

Moudrost
Kurzy katechet ,
edman elské kurzy,

vzd lávání p i práci v
domácnosti, farní knihovna,

edná ky, nabídka nových
knih

Zdraví
Vyu ití volného asu, spole né

dovolené, výlety, tábo ení,
nemocní, sta í, opatrování d tí,

Charita, hnutí za ivot
nenarozených

Harmonie
Vytvá ení domova, slavnosti,

kultura, ubytování, úklid a
výzdoba, údr ba a opravy, klub

es anských en

V míst  i v ase, zde, v této dob . Ptáme-li se, co d lá místní církev - farnost,
nesta í jen popis aktivit, zp sob  práce, které m eme nalézt nap íklad v uvedeném
schématu. Za v ím je t eba stále vid t p sobení Je e Krista, který slíbil vylití Ducha
svatého na své u edníky a tento slib za al trvale plnit o Letnicích, po svém
nanebevstoupení.

Najde ka dý z nás své místo v na í farnosti?

PPoodd kkoovváánníí rreeddaakkccee
Redakce chce touto cestou také pod kovat za v echny p ísp vky do asopisu.

Jedin  tak to m e být skute asopis, jak íká sám název, o ivot  zábrdovické
farnosti. Rádi také uvítáme v echny va e návrhy a p ipomínky.

IVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Brn  Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 05/45 21 21 56. P ipravuje
redaktor Václav M ller a Ing. Roman Smékal.


