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Antifona: OSLAVUJEME NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, KLA ME SE
KRISTU, JEJÍMU SYNU.

Ó Panno, bo skou moudrostí ozdobená,

olejem tvá lampa dosti napln ná.

Povsta  tedy, as u  p el enichovi

vyjdi vst íc, jen  k tob  vy el, Je ovi.

Volá tebe do paláce nebeského,

vyvádí z údolí plá e pozemského

Matko, sedni vedle Syna vyvý ená,

Paní slávou Hospodina oslavená.

Pros, bychom se k tvému Synu odtud brali

a nav ky v nebi Pánu chválu vzdali.

Podle tradice v ili k es ané ji  od pradávna, e:
"...byla neposkvrn ná Matka Bo í vzata s t lem i du í do slávy nebeské."
V Jeruzalém  tuto víru oslavovali ji  od 5. století, odkud se asem roz ila p es

es anský Východ a  do íma, kde se svátek Nanebevzetí Panny Marie slaví od
7. století.

Za lánek víry toto p esv ení prohlásil slavnostn  pape  Pius Xll. dne
1. listopadu 1950.

(voln  z Denních modliteb církve)

V ad  zemí je tento den, 15. srpen, zasv ceným svátkem. Oblíbenost tohoto
zasv cení proniklo i do na eho m sta. Z t iceti kostel  Brna jsou t i zasv ceny práv
Nanebevzetí Panny Marie. Krom  baziliky minor na Starém Brn  a kostela
„u jezuit ” je to i barokní chrám v Zábrdovicích.

PPPooouuutttnnnííí mmm eee sssvvvaaatttááá *** NNNaaannneeebbbeeevvvzzzeeetttííí PPPaaannnnnnyyy MMMaaarrriiieee *** vvv ZZZááábbbrrrdddooovvviiicccíííccchhh
bude ve st edu 15. srpna 2001 v 18.00 hodin ve er.

i ní zazní duchovní skladby t chto skladatel :
Václav E.HORÁK: MISSA QUINTA B-dur, Josef B. FOERSTER: AVE, MARIA op. 137 .3,

Zden k HATINA: CHVALTE ÚSTA... .2, Josef J. PIHERT: REGINA COELI op. 69.
Sola, sbor, orchestr varhany. ídí Z.Hatina, varhany Mgr. S.K.Vrbka

        Vychází  15.8.2001  íslo  6.   ro ník IX.
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„„„.........VVV NNNEEEBBBIII,,, TTTAAAMMM SSSEEE UUUVVVIIIDDDÍÍÍMMMEEE.........”””
mito slovy d ry vyjád il

novokn z Otec Pavel Klou ek p ed
za átkem své primi ní m e svaté
pod kování v em, kdo  se jakkoli zaslou ili
o to, e v sobotu 30. ervna 2001 mohl

ijmout z rukou Otce biskupa Vojt cha
Cikrleho svátostné kn ství a kdo p ipravili
tuto jeho primi ní m i svatou.

Primi ní slavnost se konala
v zábrdovickém chrám
Nanebevzetí Panny
Marie, v n  svoji
slu bu u oltá e za al
Pavel coby ministrant,
je  v dobách pana
fará e P.Ji ího Bílka.
Dnes jej, jako bratra
v kn ské slu , vítá
duchovní správce
farnosti P.Ji í Rous...

Za kazatele na
své primici si P.Pavel
zvolil ji  v Zábrdovicích
známého kn ze ádu
Oblát  z Klokot,
P.Martina Sedlon  OMI.
Ten se ve své homilii
zabýval rozborem text
z prvního tení (Gn 18,1-15) o náv  t í
poutník  u Abrahamova stanu a upozornil
zvlá  na ctnost Abrahamovy horlivosti,
která by m la být vzorem innosti ka dého

es ana, tím více v ak kn ze. Kazatel se
zmínil i o italském stigmatizovaném
kapucínu Otci Piovi. Ten stejn  jako Kristus

istupoval k h ník m jako léka
zran ných du í. Na záv r p sobivé
promluvy Otec Sedlo  dodal: „Bu  se
budeme klan t Hospodinu, nebo sami sob
a pak u  zbývá jen klan t se sv tu a
nakonec áblu.” A znovu p ipomn l

horlivost ve slu  Pánu, jak ji projevil
Abrahám.

V oblacích kadidlového kou e
pokra ovala m e svatá, Svaté p ijímání
pod obojí zp sobou p ijali nejprve z rukou
novosv cence rodi e a nejbli í p íbuzní a

átelé ze zahrani í. Po etným v ícím
podávali svaté p ijímání ty i kn í.

Je  p ed novokn ským
po ehnáním p ijal
P.Klou ek blahop ání
od Otce Rouse a
zástupc  náv vník
kostela. Potleskem
vyjád ili p ítomní
souhlas s ver ovanou
gratulací, kterou za
mláde  p ednesla
Monika edá. Hymnus
„Bo e, cos rá il...”
doprovázel novokn ze
s asistencí na
prostranství p ed
chrámem, kde se ji
shromá dily po etné
davy, aby se
s P.Pavlem p átelé
osobn  pozdravili a

pop áli mu na nelehkou cestu kn ského
ivota hojnost zdraví a po ehnání. N kte í

vyslovili i doufání, e se s Otcem Pavlem
uvidí je  d ív, ne  v nebi...

Radost z tohoto po ehnaného dne
ak zastínila i bolest. Mezi p ítomnými se

roz ila zpráva, e práv  dnes Pán ivota
povolal k sob  v rného farníka Jana M. Jak
aktuální byla náhle slova novokn ze:
„..v nebi, tam se uvidíme...”

VáM
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PÁN SE STARÁ
aneb

INFORMACE O CEST  DO NORFOLKU
V listopadu r. 2000 jsem dostal váno ní p ání od mého kamaráda kn ze

z Norfolku (Virginie - USA). V odpov di na jeho dopis jsem popsal, co se d je u nás
v echách i u nás ve farnosti a poslal po internetu. Proto e to, co d láme v na í
farnosti otce Joea moc zaujalo, následovala intenzivní vým na otázek a informací.
Nakonec v lednu otec Joe napsal : „Musí  to p ijet povypráv t celé na í farnosti!“
Tak e po vy ízení formalit jsem se v únoru vydal na cestu do Norfolku. ekalo m
velmi p íjemné uvítání nejen od otce Joea, ale i od celé farnosti. Hned první víkend
jsem p i jednotlivých m ích povídal o na í farnosti, o situaci církve, o finan ní
náro nosti oprav, o na í práci s Romy a zejména s romskou mláde í. Zárove  byli
pozváni v ichni farníci na úterní besedu o eské republice, o církvi i o zvycích
Rom . Na tuto besedu p lo p es 60 farník  a místo p vodn  plánovaných 45 minut
trvala diskuse p es dv  hodiny.

Výsledkem mé náv vy byla nabídka propojení farnosti Blessed Sacrament
(Nejsv í Svátosi oltá ní) v Norfolku s na í farností pomocí modliteb i finan ní
výpomocí:

v Modlitba r ence za na i sp átelenou farnost v USA ka dý 1. pátek
v m síci- stejn  tak se i oni modlí 1. pátek v m síci za nás, jen asi o 6
hodin pozd ji (vzhledem k asovému posunu).

v Modlitba za pok né d ti i za novoman ele- jejich jména mohou být
poslána ve zpráv  po internetu do Norfolku a je  ten den se za n
mohou jmenovit  modlit. Stejn  tak se i my m eme modlit za jejich
pok né d ti a novoman ele.

v Pro tento rok se rozhodla na e blízká farnost v Norfolku zaplatit 80 % platu
na ich dvou stálých zam stnanc  v Dom  d tí (Maru ka Hustáková a Jo ka
Pompa). Jestli se to osv í, jsou ochotni nám takto vypomáhat i dál.

v Je  ne  jsem p ijel do Norfolku, rozhodl se Výbor pro mír a spravedlnost p i
tamní katolické farnosti „Nejsv í Svátosti oltá ní“ uspo ádat sbírku kolních
pot eb pro d ti z na í farnosti. Tyto pot eby u  lodní po tou dorazily a

eme je pou ívat jako motivaci pro vyu ování nábo enství (máme taky na
starosti vyu ování nábo enství hned ve t ech kolách), tak také jako ceny pro
nejlep í ministranty apod.

Záv rem chci konstatovat, e pro m  to byl velký dar vnímat katolickou církev
jako skute nou rodinu, její lenové jsou v ude po celém sv  ochotni vás p ijmout,
vyslechnout i pomoci. Doufám, e alespo  n kolik farník  z Norfolku nav tíví na i
farnost v Brn - Zábrdovicích a je  více prohloubíme na i spolupráci.

Ond ej Sochor
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VVVeeelllkkkýýý dddeeennn mmmaaalllééé MMMaaarrrtttiiinnnkkkyyy

Jak dlouhou dobu se musela
na tu sváte ní chvíli p ipravovat a
ekat. A kolik toho z nábo enství

musela pane ku um t! A pan fará
se po ád vyptával. U  v la skoro

echno a od své star í sestry
Moniky m la okoukané co se má

lat, kdy  se jde ke stolu Pán .

Kone  pan fará  oznámil,
e v ned li 24. ervna 2001, kdy

bude svátek sv. Jana K titele,
hem m e svaté v 9.45 hodin u

nebude muset ukazová kem
zakrývat pusu a spokojit se
s kn zovým k kem na ele, ale i ona bude moci p ijmout Je e...

Jak pan fará ekl, tak se stalo. V pr vodu ji dovedli ministranti k oltá i,
samotnou dru ku v bílém. Jako pá ata princeznu ji doprovázelo deset chlapc .
I oni pro ívali sv j velký sváte ní den. S rozsvícenými svícemi obnovili v ichni sv j

estní slib a potom u  z rukou pana fará e p ijali T lo a Krev Pána Je e. A v ichni
lidé, kte í byli v kostele m li velikou radost. V dy  i v Martin in  srdé ku bude od té
ned le, zalité slune ními paprsky, astým hostem Pán Je .

Z farn í  MATRIKY

V uplynulém období p ijali svátost svatého k tu:

Gustav Marek Bikár
Gabriela Krupicová
Zden k Gab o
Corrado Groufo Rafael
Natálie Juránková
Nikolas Stojka
Martin Miroslav Dlapa
Mario Vojt ch onka
Michal Ho ínek
Anna Elvíra R. Piperová

Leona Marie J. Fedáková
Marek Funty
Kasandra Stojková
Marek Chudík
Samanta Horváthová
Luká  Pecha
Josef Pollák
Josef Triebl
Fabrizio Kotlár
Lucie Ková ová

Zdena Kop ivová
Sára J lie Horná
Richard Pilo
Sára Jolana Tomková
Michaela Ga iová
Marek Dzur ák
Alexandra Horváthová
Valerie Horváthová
Roman K

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

Stanislav Ková  & So a Ková ová

Pavel Egerle & Dorota Egerlová
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MMMááámmmeee dddaaalll ííí aaadddoooppptttiiivvvnnnííí ddd vvv ááátttkkkooo

Skupina mladých lidí z na eho evangeliza ního
spole enství, která se setkává ka dé úterý ve er na fa e se
rozhodla vyu ít nabídky Arcidiecézní charity v Praze,
zabývající se akcí Adopce na dálku. Vybrali mezi sebou

íslu ný finan ní obnos a stali se adoptivními rodi i. Jejich
adoptivní dít  je p tiletá Indka Manisha Anthony D´Shouza.
Narodila se 23. ervna 1996 mamince Florine a otci Anthony.
Sourozence nemá. P íjmy rodiny nesta í na pokrytí náklad
spojených se vzd láváním dcery. Manisha se u í dob e, ale

její budoucnost je podmín na finan ní pomocí ze zahrani í. Její adopci mladým na í
farnosti zprost edkovala z Indie ádová sestra Sr. Maria Goretti ze st ediska Bala
Pragathi Kendra ve stát  North Kanara, která je hlavní koordinátorkou adopcí
indických d tí „na dálku”.

Malá Manisha se tak stala ji tvrtým indickým dít tem, za jeho  vzd lávání
evzali v ící zábrdovické farnosti odpov dnost.

Ve své skromnosti se nám nepochlubil ná  duchovní otec Ji í, e i on má své
adoptivní dít . Je to ji  star í chlapec Denis A. Noronha z Ambewandi. Letos
postoupil do 9. t ídy. Dopis od n j visel p ed asem na na í charitní nást nce.

PPP III LLLAAA PPPOOO TTTAAA ZZZ IIINNNDDDIIIEEE.........
Sestra Maria Goretti na í farní charit  zaslala kolní vysv ení a dopis od

Leeny Rebello. Zatímco na e d ti pro ívají je  zbytek prázdnin, v Indii u  mají po
nich a u  op t sedí ve kolních lavicích. Nechce n která brn nská kola ka i
kolák napsat Leeni povzbuzující dopis? M la by jist  radost. Pi esky, dopis

bude p elo en do angli tiny a poslán do st ediska v Bala Pragathi Kendra.

PPíí ee nnáámm LLeeeennaa RReebbeelllloo

Drazí sponzor tí rodi e,

Srde né pozdravy posílá va e adoptivní dít  Leena. Dostala jsem Vá  dopis a
váno ní p ání. Moc d kuji. Jak se máte? Nám se da í dob e a jsme v ichni zdrávi.
Velice mne pot ilo, e jsem dostala magnetickou hra ku.

Záv re né zkou ky jsem d lala v b eznu. Ukon ila jsem 4. ro ník a postoupila
do 5. ro níku. Letní prázdniny jsem m la v dubnu a kv tnu. V rámci programu
distribuce kolních pot eb organizovaného Bala Pragathi Kendra jsem dostala od
Sestry Marie Goretti kolní uniformu, de tník a dal í kolní pot eby. Moc Vám d kuji
za Va i lásku a starostlivost.
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j bratr Vicky byl p ijat do 1. t ídy, John postoupil do 4. t ídy, Vincent do
8. t ídy. Moje sestra Esparance studuje v 5. t íd  a t íletá Vanisa by m la od p tího
roku chodit do kolky. Moje nejstar í sestra Tereza je doma.

V dubnu a kv tnu byla u nás veliká vedra. Období de  je od ervna do zá í.
De  bývají velice silné. Indie je zemí s astými p írodními kalamitami. Ale my,
u nás, nemusíme elit takovým katastrofám. Pokud k nim v ak dojde, nejsou tak
ni ivé.

Moje láskyplné pozdravy v em len m Charity.

Pozdravy Vám v em od mých rodi , bratr  i sester. T ím se na dal í nové
zprávy od Vás.

Halga, India, 11. ervna 2001

Va e milující dít  Leena Rebello

VVV CCCIII PPPRRROOO CCCHHHAAARRRIIITTTUUU
Oblastní charita Brno oznámila termíny v nich  bude do vagónu p istaveného

vedle 5.nástupi  hlavního nádra í D v Brn  - p íjezd vozem z ulice Nádra ní
naproti tramvajovým ostr vk m - proveden sb r textilu, o acení, kabát , obuvi atd.
Nepot ebné v ci (i staré,po kozené)

sva te do balíku nebo dejte do pytle i krabice, aby jimi bylo mo no
manipulovat. Dodr te as termínu, po odbavení vagónu nelze v ci p ijmout.

Termíny do konce roku 2001:
    V dy v pátek a sobotu

ervenec: 27. a 28.
Srpen: 24. a 25.
Zá í: 21. a 22.     pátek: od 12 - 17 hod.

íjen:  19. a 20.     sobota od 9 - 12 hod.
Listopad: 16. a 17.
Prosinec:   7. a 8.

CHARITA SVATÉ ANE KY Z OTROKOVIC V AKCI HUMANITÁRNÍ POMOC MISIÍM

organizuje sb r PO TOVNÍCH ZNÁMEK, POHLEDNIC, TELEFONNÍCH
KARET, PAPÍROVÝCH PEN Z A MINCÍ, PERK  a starých HODIN a HODINEK.
Za prodej t chto v cí sb ratel m nakupuje su ené mléko, medikamenty a dal í
pot eby pro misijní stanice v Tanzanii, v Togu, Nairobi i na Filipínách.

Informace:  Charita sv. Ane ky, Na Uli ce 1617, 765 02 Otrokovice 2

Tel/fax: 067/793 21 19
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EEEXXXEEERRRCCCIIICCCIIIEEE 222000000111
Stejn  jako p ed rokem po ádal ná  pan

fará  i letos exercicie pro mláde . Byly ur eny pro
echny, kte í tou í stále poznávat Krista a

nacházet ho ve svém ivot . Po zku enosti
z lo ska a s velkou touhou po Kristu jsme se na

 vypravili i my.

Tentokrát se jelo na Svatý Hostýn v nad ji,
e si u ijeme více klidu. Ani nevíte, jak jsme se

mýlili. Ke svatb  a seka ce na trávu, p ed kterými
jsme utíkali z Velehradu (lo ského místa konání),
se na Hostýnu p idala je  cirkulární pila a
sbíje ka, a tak nám nezbylo ne  se ut ovat
slovy pana fará e: „Celá p íroda chválí Pána!
Seka ka chválí Pána, sbíje ka chválí Pána…”

Podobnost obou akcí (lo ské i leto ní)
nebyla jist  náhodná. Otec Ji í op t nasadil

vysokou la ku a my se pohrou ili do pravých exercicií v duchu sv. Ignáce. Ji  první
den zavedl absolutní ml ení, kdy mluvit se sm lo jen ve er p i tzv. konferenci. Ka dý
den nás ekali ty i p edná ky (celkem 26 témat), a tak rozhodn  bylo o em

emý let, nad ím rozjímat a co nazírat.

Ka dý, kdo n kdy takové po ádné exercicie za il, ví, jak obrovské milosti dává
Pán t m, kte í ho s up ímnou touhou hledají. Myslím si, e duchovní cvi ení jsou
nezbytnou nutností pro jakýkoli r st k es ana a velikou posilou pro v echny ty

ední a t ké dny, které nás potkávají.

A tak si na záv r dovolím men í reklamu: Dvacet t i z dvaceti t í zú astn ných
doporu ují exercicie pod vedením P. Ji ího Rouse (klinicky testováno).
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V t ch dnech se Maria vydala na cestu a
sp chala do jednoho judského m sta v horách.

Po ehnaná tys
  mezi enami

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 KA DÝ NÁM T A P IPOMÍNKY

Ve la do Zachariá ova domu
 a pozdravila Al tu.

Jakmile Al ta usly ela Mariin pozdrav, dít  se radostn
pohnulo v jejím l . Al ta byla napln na Duchem
svatým a zvolala mocným hlasem. "Po ehnaná tys mezi
enami a po ehnaný plod ivota tvého! Blahoslavená která

jsi uv ila, e se splní to, co ti bylo eno od Pána!"

Maria ekla:
"Velebí má du e Hospodina a

j duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, nebo  shlédl na svou
nepatrnou slu ebnici. Od této
chvíle m  budou blahoslavit

echna pokolení, e mi u inil
veliké v ci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté a jeho
milosrdenství trvá od pokolení
do pokolení k t m, kdo se ho
bojí…"

       Bu
 pozdravena
     Al to-

Velebí má du e
     Hospodina….


