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VVVYYYKKKRRROOO EEENNNÍÍÍ NNNAAAPPPRRROOOTTTIII SSSVVVÁÁÁTTTKKK MMM SSSBBBLLLÍÍÍ EEENNNÍÍÍ
Vstupujeme do adventu, který je radostnou duchovní p ípravou na vánoce.

Adventní o ekávání m eme pro ít v jednoduchosti a na e vn í p ípravy na Vánoce
nech  jsou prostoupeny a oko en ny vnit ní duchovní p ípravou,
zalo enou na ty ech adventních ned lích: V první z nich se
zam me tak, e budeme o ekávat íchod Je e Krista, aby na e
ivotní cesta byla bez poskvrny. Ve druhém adventním týdnu

odstraníme v echny balvany, zátarasy a eká ky, které nám nedovolují,
aby Je  k nám p el. Ve t etím týdnu se budeme radovat z Bo í
blízkosti. tvrtou ned li budeme ít s v domím, e B h je s námi
(Lk 1,26-36), e Panna porodí syna a dá mu jméno Emanuel = B h s námi.

Svátky narození Je e Krista pozdvihují na e my lení ze v ednosti k v cem vy ím. Jejich
atmosféra vytvá í p íznivé podmínky pro uv dom ní si Bo ího daru, p íchodu Bo ího Syna
na sv t. Práv  bohoslu by nám umo ují p ijmout tuto radostnou zprávu. V em nám

ipomínají, e se narodil lov k, v n  p el na sv t B h. A ten nám p inesl lásku,
sblí ení, odpu ní, smí ení a pokoj srdce i ivot v Bo í p ízni a v p átelství Bo ím.

Je  Kristus nám dal moc, abychom se stali Bo ími d tmi. P íchod Pán  poznamenal celý
ná ivot a také ná ivot prom nil k lep ímu.

 po adventním o ekávání se nám v em narodí v srdci Kristus Pán.

Vá  otec Miroslav

JJJuuubbbiiillleeejjjnnnííí kkk eeesss aaannnssskkkýýý rrroookkk aaa MMMiiilllooossstttiiivvvééé lllééétttooo

OTÁZKA PRO VLASTNÍ SV DOMÍ: Jak jsme pro ili dar Milostivého léta?

Je  jeden m síc nám zbývá do konce Jubilejního roku, navíc jde o adventní as. Je
eme v duchovním ivot  ledasco stihnout, abychom na jeho konci nemuseli p ed

Pánem klopit zrak studem, e jsme promarnili as milosti.

4        Vychází 1.12.2000  íslo 1.   ro ník IX.



2

RRROOORRRÁÁÁTTTNNNÍÍÍ MMM EEE SSSVVVAAATTTÉÉÉ

Bylo by pro nás velkou ob tí zú astnit se ranní rorátní m e svaté ?
V na em chrám  budou od pond lí do pátku v 6.00 hod., v sobotu pak v 7.30 hod.
První bude slou ena 4. prosince 2000.

RRRooozzzhhhooovvvooorrr sss mmmiiisssiiiooonnnááá eeemmm PPP... TTThhhLLLiiiccc... MMMaaarrrtttiiinnneeemmm SSSeeedddlllooonnn mmm
R: Ot e, jste lenem kongregace Oblát . Mohl byste nám n co íci o její

spiritualit ?
OMI: Ná ád se jmenuje Obláti Panny Marie Neposkvrn né OMI, to znamená, e

na e spiritualita je mariánská. To znamená odevzdanost do v le Bo í.
Ná  zakladatel, svatý Ev en De Mazenod, byl lechtického rodu, proto za Velké

francouzské revoluce, ve svých devíti letech uprchl s rodi i p ed
pronásledováním. Tato emigrace, p i ní  poznal chudobu, jej ovlivnila na celý
ivot. Po noha peripetiích se stal kn zem a rozhodl se sv j ivot v novat

práv  chudým.
R: Jsou tedy Obláti ádem zam eným na chudé, nebo na misie? U nás jste v

tyto dny ve funkci misioná e.
OMI: Lidové misie byly pro svatého Ev ena jeho první charisma. V dycky chápal

chudé jako opu né. To znamená ti, co jsou opu ni Bohem i Církví. Práv
po francouzské revoluci cht l ukázat lidem, e tomu tak není. Po n jakém
ase p ijel do Evropy biskup z Kanady, který pot eboval kn ze pro místní
evorubce. Nikoho nesehnal. Proto mu sv. Ev en dal ty i mu e. Dva kn ze

a dva ádové bratry. B h nám po ehnal. Od té doby za ala kongregace velmi
st, bylo hodn  povolání a my se stali misijním ádem.

R: V na í republice za ínáte. V Klokotech jste dva. Vy a P. kovský.
OMI: Musím vás doplnit. Jsou tu na jihu ech dva Raku ané, t i Poláci a máme

vysv ceného jáhna. A taky dva studenty teologie. Jednoho v Olomouci,
druhého v ím . I já tam dva roky studoval.

R: Budete tedy ádovou komunitu zakládat i v jiných eských m stech?
OMI: Krom  Klokot máme Krom , tam jsme vlastn  za ínali. Zmín né dva Obláty

máme u rakouských hranic v eských Velenicích a v Suchdole. A to je zatím
e. Není nás dost a musíme tedy zajistit alespo  to, co nám bylo sv eno.

R: A vá  generální p edstavený sídlí kde?
OMI: Jsme sv tová kongregace, je nás kolem ty  tisíc, v inou v misiích.

Generální p edstavení sídlí v ím . V sou asnosti je to N mec, P. Wilhelm
Steckling. D íve byl dvacet let misioná em v Ji ní Americe.

R: kujeme za rozhovor. A  Va í záslu né práci Pán B h na p ímluvu Matky
Bo í po ehná.

Za redakci se ptal V.M.
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SSSPPPÁÁÁSSSUUU DDDÁÁÁMMM TTTOOOMMMUUU,,, KKKDDDOOO PPPOOO NNNÍÍÍ TTTOOOUUU ÍÍÍ ((( 111222,,,666)))

Tímto citátem z Písma svatého
byla p edznamenána p edadventní
duchovní obnova farnosti Nanebevzaté
Panny Marie v Zábrdovicích, kterou ve
dnech 23. a  25. listopadu 2000 vedl
P.ThLic Martin Sedlo , len kongre-
gace Oblát  Marie Neposkvrn né z
poutního místa Klokot.

Témata více ne  deseti promluv,
homilií a úvah byla v ak mnohem
ir í, i kdy  lze íci, e se tém
echny dotýkaly VZTAH . K Pánu

Bohu, Církvi a lidem. Zachytit v
asopisecké zpráv  celé spektrum

Otcem Martinem pronesených
my lenek nelze. Vydaly by na celou
bro rku. Nicmén  p ipome me si
alespo  n které z nich a znovu si o
nich pop emý lejme.

v Ka dý lov k tou í po pokoji.
Ké  bych tento den poznal, co vede k
pokoji. P.Tomá pidlík na otázku co je
pokání odpovídá: Odvrácení od h íchu,
ne init zlo, ale dobro. Za nejduchovn j-
ího lov ka pova uje P. pidlík svou

matku. Kdy  se mu n co nepovedlo
ekla: Tomá ku, tady si sedni a

pop emý lej, co ti tím (neúsp chem)
cht l Pán B h íci.

v P i tvrte ním setkání s
katechumeny uva oval P.Martin o ví e,

íchu i o stí ivota k es ana. Op t
téma VZTAH. Zmínil i vlastní cestu k
poznání Krista. Proto tak dob e rozum l

m, kte í se p ipravují na p ijetí sv.
tu.

v Úvaha nejen pro star í
otev ela bolestnou zku enost: Pro  ti
na i mladí nechodí do kostela? Kde

jsem ud lal chybu? Jak odcizenou
spole nost p iblí it ke Kristu? -
P.Martin: Jdeme ke sv. p ijímání nejen
pro sebe, ale abychom se my sami stali
Eucharistií. Bu me sv. p ijímáním pro
sv t. Necht jme být nahán em do
kostela - bu me p íkladem ivota z
Krista.

v V tématu O k i: T m, kte í
milují Boha v echno napomáhá k
dobrému. B h nikdy  nedopustí nic
(zlého), co by nemohl obrátit k
dobrému. VZTAH d ry v Boha.

eholnice Elvíra: B  do kaple a modli
se! - Já nev ím. - To nevadí, já v ím
za tebe! U me se hodnotit VZTAHY,
skutky i i podle toho, zda nás
povedou k modlitb , tedy k Bohu.
Jar. Foglar: P átelství je to nejcenn í,
co lov k m e získat. Nemá-li lov k
uspo ádány VZTAHY k lidem, asi se
mu nepoda í navázat je k Bohu.

v Nemluv o Bohu tam, kde se t
neptají, ale jednej tak, aby se t  na
Boha ptali!

v B h nepo aduje na nás v ci,
aby nám je bral, ale aby je prom nil!

v V úvaze Kdo vydr í pod
em ukázal P.Martin na t i druhy

lásky: Pannu Marii jako p íklad lásky
mate ské, neot esitelné, v dy schopné
ve svém dít ti vid t to dobré. Svatého
Jana - lásky mystické, která vnit ním
zrakem vidí za realitu v cí a in
(Apokalypsa). Proto je sv. Jan

edobrazem zasv ceného ivota. A
sv. Má í Magdaleny - lásky pramenící z
vd nosti.
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v My nem eme nikoho
posuzovat, neznáme jeho subjektivní
vinu.

v D tem, které se p ipravují k 1.
svatému p ijímání p iblí il P.Martin
VZTAH p ijímajícího a Krista k
románovým postavám Vinnetua a Old
Shatterhanda a jejich sbrat ení krví.
Op t p ipomenutí: být pro sv t
Eucharistií!

Pod kujme misioná i P.Martinovi
i za promítnutý film o Svatém otci Janu

Pavlu II. Ale hlavn  za meditace b hem
adorací a pop ejme mu hojnost dar
Ducha svatého.
A na emu duchovnímu otci Ji ímu

kujeme za starostlivost o
uskute ní této duchovní obnovy ve
sv ené farnosti.

v Sv. Jan od K e: Co znamená
milovat Boha nadev e? Vybrat si z
lásky k Bohu to, co je t í.

Krátké  zprávy :

Ø V pond lí 16. íjna po  ve erní m i svaté se v na em chrám  konal koncert
duchovní hudby k výro í zvolení pape e Jana Pavla II. dne 16. íjna 1978.

inkovali studenti ZU  se zam ením na církevní hudbu z Brna, Smetanovy ulice,
z t ídy editele zábrdovického k ru Zde ka Hatiny. Spoluú inkovali p.Pavel Ham ík
(zp v) a p.Barbora Ham íková (housle).

Ø Farní sbírka na  katolické misie, konaná v ned li 22. íjna vynesla 15.400.- K .
em dárc m Pán B h zapla .

Ø Jubilejní den farnosti Panny Marie Nanebevzaté v Brn  - Zábrdovicích se konal
v ned li 29. íjna 2000. N kte í farníci se po m ích sv. se li v duchovním otcem
P.Ji ím Rousem na malém ob erstvení a neformální besed  ve farním sále. koda,
e jich p lo spí e mén .

Ø Po ve erní m i svaté a adoraci o l. pátku listopadu 2000 se na fa e se li zástupci
Legio Mariae, farní Charity, Skupiny mláde e a Pastora ního st ediska, aby
prodebatovali dal í úkoly v ivot  na í farnosti.

Ø edadventní duchovní obnova v zábrdovické farnosti, se konala od tvrtka 23.
do soboty 25. listopadu vedl P.ThLic. Martin Sedlo , OMI z Klokot. P i sobotní m i
svaté byla zakon ena zasv cením farnosti Pann  Marii.

Ø Tímto íslem za ínáme s pomocí Bo í ji 9. ro ník na eho asopisu ivot
zábrdovické farnosti. Doufáme, e i v budoucím ro níku bude zachycovat na svých
stránkách v e duchovn  podstatné, ím farnost Nanebevzaté Panny Marie bude ít.
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Ø Z farní MATRIKY

V m sících íjnu a listopadu byli k tem vt leni do Církve Kristovy tito novok nci:

14.10. Marek Kroka, René Kroka, Richard Kroka, Ladislav Kroka,
Marie Kroková

15.10. pán Schön, Barbora Schönová

21.10. Miroslav Igor Tomi

28.10. Klaudie ándorová, Sabina Par iová

5.11.  Kate ina Dani ová

18.11. Petra Lazarová, Tomá  Ondra

24.11. Renata Kate ina Kroková

V t chto m sících p ijali svátost man elství tito snoubenci:

28.10. Jaroslav Klabal a Jaroslava Nimrichterová

11.11. Ing. Martin Krou il a Ing. Dana Kubatková

18.11. Adolf Müller a Helena Landoriová

t i  zábrdovické farnosti  putu j í  adventem do
Bet léma

-- PP II HH LL ÁÁ KK AA DD OO BB EE TT LL ÉÉ MM SS KK ÉÉ KK OO LL YY --

Betlémská kola je otev ena od 3. 12. (1. ned le adventní) - do 24. 12.
(4. ned le adventní) - to je celkem 22 dn .

Výuka je náro ná a koná se po celý den. áci koly po jejím absolvování a
odevzdání úkol  (na výkresu i papíru, který bude áky podepsán k estním jménem
i p íjmením s ozna ením bydli ), dostanou Osv ení, e Betlémskou kolu v
Zábrdovicích absolvovali a splnili v echny její podmínky. A ty jsou:

1) Následovat betlémské pastý e, kte í  ode li od svých stád a li  se
poklonit narozenému Je kovi a slo it mu své dary.

2) Vzbudit úmysl mít dobrou v li a po vzoru svatých t í král  opustit své
pozemské království a hledat království Bo í, Je e.

"Jak my, d ti, m eme tak náro né podmínky splnit?" Zeptají se mnozí.

Tady je odpov : Proto e adventní doba v leto ním Jubilejním roce má 22
dn , namalujeme si na papír na ka dý den dva tvere ky. Jeden p edstavuje
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dopoledne, druhý odpoledne a ve er. Za ka dý dobrý skutek vykonaný dopoledne
nebo odpoledne si do p íslu ného tvere ku namalujeme t eba lutou pastelkou
sví ku nebo hv zdi ku. Tak získáte postupn  p ehled, jak se vám v Betlémské
kole da ilo, proto e kdy  se vám ádný dobrý skutek v p íslu nou dobu nepoda í

ud lat, z stane tvere ek prázdný.

1.   2.   3.   4.

A te  n kolik p íklad  dobrých skutk : pomoc rodi m, sourozenc m,
kamarád m, babi ce nebo d de kovi i v bec t eba i cizím starým lidem.

Mezi dobré skutky samoz ejm  pat í modlitba a její nezanedbávání ráno, v
poledne a ve er. A n kte í si mohou za dobrý skutek pova ovat náv vu m e svaté
i ve v ední den, nebo dokonce ranních rorát ,.mo ností je mnoho. T eba i v adventu
nemlsat, nevybírat si v jídle, postit se.

O Bo ím hodu váno ním nebo v jiný váno ní svátek, odevzdají áci
Betlémské koly vypln ný a podepsaný papír s mal vkami "dobrých skutk " v
sakristii. Osv ení jim bude vydáno p i váno ní besídce nebo po d tské m i svaté,
která je i v adventu v dy v úterý ve er.

Mnoho úsp ch  na adventním putování k Betlému p eje otec Miroslav

AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÝÝÝ PPPRRROOOGGGLLLAAASSSÁÁÁ EEEKKK SSSEEE PPPTTTÁÁÁ DDD TTTÍÍÍ:::

1) Jak se dnes jmenuje zem , ve které se narodil Kristus Pán?

2) Ze kterého m sta putoval svatý Josef s Pannou Marií do Betléma?

3) Který král panoval v té zemi v ase Je ova narození?

Tentokrát správné odpov di p ineste do sakristie na eho kostela do soboty
6. ledna 2001, kdy oslavíme svátek Svatých t í král .

Výsledky vyhlásíme p i d tské váno ní besídce, kterou chystáme na ned li
tu Pán , 7. ledna 2001 odpoledne. Sledujte nást nku, dozvíte se víc.

Stavba BETLÉMA

Bude letos v sobotu 16. XII. 2000 dopoledne po ranní m i svaté.

Prosíme v echny o pomoc.
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RRRooosssuuu dddeeejjjttteee nnneeebbbeeesssaaa ssshhh rrryyy
abychom ustavi ným milosrdenstvím zamkli ústa trestu

abychom nebyli vyhnáni od tvá e Pána
 klesneme p ed ním na svá h ná kolena

Abychom ustavi ným soucít ním s t mi kdo  trpí
od ovali prvotní pád

Aby iny odpu ní byly na ím chlebem
a lhostejnost p emohli slzami
Abychom zvedali k e jiných

a jejich plá  stal se nadleh ením
Aby sv telní ptáci nad jí bli ních

rozlétli se od brány Rubenovy
Nebo  z h ích  svých se vyznáváme

a st echy m st jsou na e sepjaté ruce
Vcházíme s Lotem na cestu Pán

u zemských studnic p emáháme úd l
do té doby dokud nepo ehná and l

Poh beni krá íme a katakomby
zdvíháme krví hledíce k Hospodinu

Odpus  nám Hospodine nebo  jsme jedno
jedn mi ústy zpíváme Krle

ve zbo eni tích zpíváme Ulituj ny
Pokání za marnotratné

dovolává se svatého slova
Utvrzuje se nad námi milosrdenství Jeho

vejd me takto do Jeho svatých stan

Zden k Rotrekl - ADVENT A.D. MCMLXXIII

Básník - ná   farník - PhDr. Zden k Rotrekl, vyznamenaný eskou biskupskou
konferencí ádem sv. Cyrila a Metod je a ádem T. G. Masaryka, se do il 1. íjna

2000 osmdesát let.

Blahop ejeme a p ejeme od Pána hojnost dar  Ducha svatého a zdraví t la.
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Také chceme touto cestou zve ejnit dopis, který nám zaslal ná  bývalý
duchovní správce P. Ji í Bílek, kdy  jsme jej po ádali o p ísp vek do na eho

farního asopisu.

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,
grafická úprava Ing. Roman Smékal.

BUDEME VD NÍ ZA V ECHNY NÁM TY A P IPOMÍNKY


