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KKKŘŘŘÍÍÍŽŽŽOOOVVVÁÁÁ   CCCEEESSSTTTAAA   VVVEEEDDDEEE   KKK   ZZZAAAMMMÝÝÝŠŠŠLLLEEENNNÍÍÍ   
Ve Slovinsku je v bezprostředním sousedství s Itálií město Nová Gorica a v něm stojí 

moderně pojatý chrám lublaňského architekta F. Kvaterinka, vysvěcený v roce 1982. Jeho 
interiér by se snad dal přirovnat ke kostelu svatého Josefa v Senetářově. Je zasvěcen 
Kristu Vykupiteli. Jeho postava v nadživotní velikosti s rukama, které nabízejí objetí, stojí 
vpravo od obětního oltáře. Svítivá bělost obětního stolu je na čelní straně narušena umělou 
prasklinou s rudou barvou, autorem zamýšlený symbol krvavé oběti Páně. Obdobná 
prasklina je i na sloupku, nesoucím svatostánek, stojící vlevo od oltáře. Na levé stěně 
chrámového prostoru je instalováno nevšední dílo - Kristova křížová cesta. V různě 
vysokých a tvarově jen hrubě otesaných deskách z rozříznutých kmenů stromů, jsou 
řezbářskou technikou vydlabány pouhé symboly jednotlivých bolestných zastavení. Žádný 
realismus postav zobrazujících daný děj, jen detaily nutící k zamyšlení. První zastavení 
charakterizuje cestu pouhým chodidlem nohy s vystouplými žilami na nártu. Zastavení  
s Veronikou je znázorněno detailem známé roušky s nezřetelným otiskem Kristovy 
zkrvavené tváře. Setkání s Matkou Boží vyjádřil autor spodobněním dvou obličejů, scéna 
ukřižování Pána je zobrazena pouze rukou s kladivem a hřeby, vetknutými do zkřížených 
nohou. Čtrnácté zastavení, kladení mrtvého do hrobu, znázorňuje postava zavěšena hlavou 
dolů. 

       Vychází  2.3.2003  Číslo  3   ročník  XI. 

       POPELEČNÍ STŘEDA 
 Dotekem slunce mizí už sníh. 
 Rozkvetly jehnědy na olších. 
 Skřivánčí píseň zaznívá v oblacích. 

 Hlásí se předjaří a popeleční středa. 
 Nastává půst - menší kus chleba. 
 Hlavně však duši očistit třeba. 

 Ať zmizí všechno, co srdce svírá, 
 nenávist, pýcha a ničivá síla. 
 Ať v nás zas oživne biblická víra. 

 Sejděme z křivých a propastných cest. 
 Za dveřmi odložme zlobu a trest. 
 Ať v Květnou neděli můžeme, 
 před Pána pokládat ratolest! 

 Antonín Reček



 2

Ponechme stranou uměleckou hodnotu tohoto díla profesora výtvarných umění 
S. J. Kočevoje. Každému se líbit nemusí, má jiný než estetický účel. Nutí rozum člověka  
k zamyšlení nad mystériem jednotlivých zastavení, k meditaci nad obětí našeho Pána.  
K uvažování o bolestné cestě, na jejímž konci je naše vykoupení. Právě toto je smyslem 
každé pobožnosti křížové cesty.   

+ + + + + + + + + + + + + + 
V našem kostele budou konány pobožnosti vždy v 17.30 hodin a to ve středu, 

pátek a v neděli. První z nich bude v pátek 7. března. 

ÚÚÚkkkooolllyyy,,,   kkkttteeerrrééé   ssstttooojjjííí   pppřřřeeeddd   zzzááábbbrrrdddooovvviiiccckkkooouuu   fffaaarrrnnnooossstttííí   vvv   rrroooccceee   222000000333   

Duchovní správce farnosti otec Jiří Rous po silvestrovské „půlnoční“ zmínil některé 
úkoly, které je třeba v nastávajícím období splnit. Na jejich řešení počítá s aktivitou farníků a 
finanční pomocí sponzorů. Redakce jej požádala, aby o některých informoval i naše 
čtenáře. 

Red: Víme, že je v havarijním stavu elektroinstalace v kostele. Započne se letos  
s opravou a jaká je na ni rozpočtovaná částka? 

O.Rous: S generálními opravami elektroinstalace začneme pouze v případě, že 
seženeme peníze na celkovou rekonstrukci kostela. Elektroinstalace byla v loňském roce 
trochu zrekonstruována asi za náklady kolem 30 tisíc korun do vyhovující podoby a tak by 
měla alespoň několik roků bez problémů vydržet. Pokud by se měla úplně obnovit, stála by 
podle odhadu asi jeden milion dvěstětisíc korun. 

Red: Jaká je situace se statikou kostelní budovy? Víme o těch spárách... 

O.Rous: Statické poruchy na našem kostele pracují svým vlastním tempem, zvětšují 
se plynule a neustále, není to závada tak velká, že by nám měl kostel tento rok spadnout na 
hlavu. Nejvýrazněji se tato závada projevila na vstupní apsidě, která se během minulého 
roku v podstatě utrhla od kostelní budovy. Rozpočet na plánovanou opravu statiky je 
obdivuhodný: 31 milionů korun. 

Red:To je hodně peněz! Víme, že se před sakristií buduje parkoviště. Budou moci 
motorizovaní návštěvníci kostela toto parkoviště používat nebo bude sloužit pouze 
Vojenské nemocnici? 

O.Rous: Takhle byla otázka položena na začátku, když Vojenská nemocnice 
usilovala, abychom jí bez problémů vyšli vstříc se schválením toho projektu. Ale to bylo asi 
podle hesla: „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“, protože ve stavebním povolení a  
v definitivní verzi úprav se s parkováním návštěvníků kostela NEPOČÍTÁ. 

Red: To je škoda. Něco z duchovní oblasti. V červenci bude na Velehradě zahájen 
Český církevní sněm. Jaký podíl na něm může mít naše farnost? 

O.Rous: Ačkoliv je to zvláštní, slovo plénum znamená normálně plnost nebo všechno, 
v tomto případě však neznamená, že by se Církevního sněmu mohl účastnit každý kdo 
chce. Budou na něm pouze přesně vybraní delegáti. Pokud je mi známo, nejsem na 
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Plenární zasedání pozván ani já ani nikdo jiný z naší zábrdovické farnosti. Pokud by někdo 
myslel, že se má nějakým způsobem podílet na jeho úspěchu, tak jedině připomínkováním 
sněmovních témat a modlitbou. 

Red: Letos bude zahájena také duchovní aktivita Středoevropských katolických dnů. 
Má vyvrcholit mezinárodní poutí do rakouského Mariazell. Neuvažujete, otče, zorganizovat 
tam naši farní pouť? 

O.Rous: Původní plán to určitě nebyl. Letos jsem zamýšlel pouti dvě. Jarní do 
portugalské Fatimy, ale přihlásil se malý počet zájemců. Místo ní pojedeme na přelomu 
dubna a května na pouť do Lurd a La Sallety. Druhou tradiční podzimní farní pouť 
uskutečníme buďto na Svatou Horu u Příbrami nebo jinam. Organizačně se dají obě pouti 
zajistit. Třeba společně i do Mariazell. Tato by byla možná vhodnější až příští rok. 

Red:Kam se vypravíme o podzimní pouti a kdy do Mariazell si necháme  napříště. 
Děkujeme Vám za odpovědi a informace a doufáme, že s Boží pomocí a zábrdovických 
farníků se úkoly i poutě podaří uskutečnit 

CCC   ÁÁÁ   CCC   OOO   RRR   KKK   YYY   
Hlavní myšlenka, proč CÁCORKY vznikly, pochází od Otce Jiřího: 

„Mělo by se začít něco dělat s děvčaty v naší farnosti!“ 

Na první schůzku přišlo 6 cácorek. („Asi vás zajímá, proč jim říkám Cácorky - jsou 
nezbedné, rozverné, upovídané, také si mne dokáží omotat kolem prstu, někdy mám i pocit, 
že mi přerostou přes hlavu, ale naštěstí na ně nejsem sama - pomáhá mi je krotit 
kamarádka Jitka. Ale nemyslete si prosím, že jsou to jen zlobidla - jsou moc fajn, veselé, 
radostné a mám je moc ráda. Práce s nimi mne obohacuje.") 

Schůzky míváme nepravidelně, jedenkrát za 2 či 3 týdny, termíny bývají vyvěšeny na 
nástěnce. Navštěvujeme kina, divadla, snažíme se chodit na výlety atp. Nejvíc nás baví hry, 
vyrábění různých zajímavostí pomocí netradičních technik - jako batikování ... 

Mimo program schůzek nás spojuje také společná modlitba. Modlíme se na začátku 
každé schůzky, ale i doma v soukromí. 

Dnes už je nás celkem 11 a doufám, že se naše řady ještě rozšíří. 

Také vás prosíme o vaše modlitby za všechny naše CÁCORKY. Díky za ně. 

MaG 

IIINNNZZZEEERRRCCCEEE   

Do tohoto časopisu jsme přidali také na žádost jednoho z farníků jeden inzerát. Pokud 
by jste měli o uveřejňování vašich inzerátů v našem časopise zájem, může tento blok zůstat 
natrvalo součástí Života zábrdovické farnosti. 

Věřící student HLEDÁ PODNÁJEM samostatného pokoje, nejlépe v centru Brna. 

Kontakt: 732 908 520, Cena do 2000Kč 
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DDDuuušššeee   mmmááá   vvveeellleeebbbííí   PPPááánnnaaa   ---   ooozzzvvvěěěnnnaaa   bbbeeesssííídddkkkyyy   uuu   jjjeeesssllliiičččeeekkk   

V neděli Křtu Páně se odpoledne konala již tradiční Besídka dětí u jesliček a možno 
hned na začátku říci, že ze všech minulých měla nejlepší úroveň. Bylo to zásluhou pečlivé 
přípravy účinkujících pod vedením několika dospělých i farní mládeže. Po úvodním přivítání 
Otcem Jiřím, zazpíval dětský sbor koledu Nesem vám noviny, doprovázený hrou na několik 
fléten. U kláves seděla pí. ing. Anička Oujezdská. Překvapivě početnému obecenstvu se 
představila drobotina z rómské mateřské školky, která se podle informace pana faráře, 
schází ve své školce na faře 2 x týdně. Nejprve zazpívala písničku: „Za maminku, za tatínka 
- ale i za sluníčko a kytičky..“. Při jejich jednotlivých slokách ukazovaly děti na kresbičkách 
za koho nebo za co Pánu Bohu děkují. Potom sedl ke klávesám David Holub a při zpěvu 
typické romské melodie nám děti, oblečeny do svých pestrobarevných krojů, zatancovaly. 

Ve skladbě programu zazněla i drobná klavírní sóla Martinky a Moničky Šedých. 
Rómská mládež sehrála i osobitou pohádku. Ta vyvrcholila vysypáním skutečného sněhu 
na hlavu dvou účinkujících smíchem a potleskem přihlížejících. Méně známé koledy zazněly 
z hlasivek sboru mladých, doprovázených flétnami i kytarou Vítka Kloučka. Po vyhlášení, 
tentokrát nečekaného počtu vítězů Vánočního zábrdovického Proglasáčka a jejich 
odměnění Otcem Jiřím, byly vyhlášeny otázky pro další období. Vedoucí farní charity 
seznámil přítomné s výsledky akce Adventní stromek. Po pečlivém sčítání na něm viselo 42 
důkazů dětských dobrých skutků. Jedenáct dětí tam anonymně oznámilo, že se během 
loňského adventu účastnilo mše svaté. Úsměv vzbudil i „dobrý skutek“, za nějž považovala 
neznámá dívenka, že „neplakala při česání“. 

Vánoční besídka u jesliček patřila k těm nejlepším a byla důkazem, že farní 
společenství v Zábrdovicích skutečně žije i mezi nejmladšími. 

PPPOOOJJJEEEDDDEEEMMMEEE   NNNAAA   PPPOOOUUUTTTĚĚĚ   DDDOOO   LLLUUURRRDDD   AAA   LLLAAA   SSSAAALLLEEETTTTTTYYY   
Letos pojedou zábrdovičtí poutníci na přelomu dubna a května na světová mariánská 

poutní místa ve Francii. Hlavním cílem budou Lurdy o nichž je známo, že právě letos 
11. února uplynulo od prvního zjevení Neposkvrněného Početí Panny Marie 145 roků. Méně 
známé jsou okolnosti o zjevení Matky Boží v horách nedaleko jihofrancouzské vesnice 
La Saletta. Došlo k němu dne 19. září 1846, kdy se Panna Maria zjevila patnáctileté dívce 
Mélanii Galvatové a jedenáctiletému Maximinu Giraudovi. Děti vypověděly, že viděly plačící 
ženu s korunou růží ve tvaru čepice, která měla na krku zavěšený kříž. Plakala nad 
lidstvem, mluvila o rouhání, nesvěcení nedělí, pohrdání Božími přikázáními a modlitbami. 
Důrazně nabádala k pokání, které má zmírnit trestající ruku Boží. Jaká to podobnost se 
současností! Příslušný biskup z Grenoblu Philibert de Bruillard uznal po prozkoumání 
19. září 1851 zjevení za pravá. Dětem se dostalo i soukromých tajemství. Ty jej zapsaly a  
v zapečetěných dopisech odevzdaly 18. července 1851 papeži Piu X. V květnu 1852 byl 
biskupem de Bruillardem položen základní kámen ke stavbě kostela v novorománském 
slohu. 

(podle zahraničních pramenů) 
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VVVýýýzzznnnaaammmnnnááá   žžžiiivvvoootttnnnííí   jjjuuubbbiiillleeeaaa   

Ženám prý se nemají roky připomínat. Proto o jejich počtu pomlčíme. 

V neděli 26. ledna 2003 si významné životní jubileum připomněla paní Františka 
Cenková, kterou znají všichni pravidelní návštěvníci našeho kostela. Stejné jubileum 
připadlo na neděli 2. března 2003 kdy své narozeniny oslaví paní Jiřina Skirková. Každý 
den některá z nich před večerní mší svatou předříkává svatý růženec Návštěvníci našeho 
kostela oběma obětavým paním, kromě přání dobrého zdraví přejí, aby jim Královna 
sv. růžence vyprosila hojnost milostí a požehnání svého božského Syna. 

+ + + + + 
ZZáábbrrddoovviicckkáá  ffaarrnníí  cchhaarriittaa  

odeslala v rámci Adopce na dálku na vzdělávání a pobyt v internátě své adoptivní 
dcerce v Indii Leeně Robello částku 4.900 Kč. Všem dárcům, kteří na tuto akci finančně 
přispívají do kasičky Pán Bůh zaplať. 

PPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ      ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÝÝÝ      PPPRRROOOGGGLLLAAASSSÁÁÁČČČEEEKKK      SSSEEE      HHHLLLÁÁÁSSSÍÍÍ   
POZOR! V ÚTERÝ 4. BŘEZNA 2003 PŘI DĚTSKÉ MŠI SVATÉ 

BUDE VYHODNOCENÍ TĚCHTO OTÁZEK: 

1) Jak se jmenuje církevní období mezi koncem vánočního a začátkem postního? 

2) Kterým dnem končí? 

3) Proč se středa, kterou začíná postní doba jmenuje POPELEČNÍ? 

 A tady jsou další otázky, které vyhodnotíme v úterý 8. dubna: 
1) V který den ustanovil Kristus Pán Nejsvětější svátost? 

2) Co je to Eucharistie? 

3) Co je to monstrance a k čemu slouží? 

Neznáte odpověď? Zeptejte se paní katechetky nebo vedoucí Cácorek! 

NNNěěěkkkttteeerrrééé   vvvýýýzzznnnaaammmnnnééé   sssvvvááátttkkkyyy   aaa   vvvýýýrrrooočččííí   vvv   bbbřřřeeezzznnnuuu   aaa   ddduuubbbnnnuuu   222000000333   
 17. března -  pondělí Připomínka svatého Patrika, irského biskupa 

roku 1990 byli jmenováni čeští biskupové: Mons.Graubner, 
Mons. Hrdlička, Mons.Radkovský a Mons. Lobkovwicz 

 19. března -  středa - svátek svatého Josefa 
 25. března -  úterý - Slavnost Zvěstování Páně - Den nenarozených dětí 
 27. března -  roku 1991 jmenován arcibiskupem kardinál Mons. Vlk 
 30. března -  roku 1950 jmenován titulárním biskupem Mons. Otčenášek 
 31. března -  roku 1990 biskupská svěcení Mons. Vlka a Mons.Cikrleho  
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 2. dubna -   středa - Připomínka svatého Františka z Pauly, poustevníka 
 4. dubna -   oslaví biskup Mons. Paďour 60 let svého života 
 5. dubna -  roku 1990 přijal biskupské svěcení nynější apoštolský nuncius  

v České republice Mons. Josef Ender 
 6. dubna -   roku 2002 přijal biskupské svěcení Mons. Herbst 
 7. dubna -   roku 1990 přijali biskupská svěcení Mons. Graubner, 
   Mons. Hrdlička, Mons. Radkovský a Mons. Lobkowicz 
 11. dubna -  pátek - Připomínka svatého Stanislava, biskupa a mučedníka 
 13. dubna -  neděla - Květná neděle, svěcení ratolestí a průvod 
 14. dubna -  pondělí - oslaví 35. narozeniny zábrdovický p. farář Otec Jiří Rous 
 22. dubna -  úterý - oslaví emerit. p.farář Otec Jiří Bílek 81.narozeniny 
 24. dubna -  čtvrtek - svátek svatého Jiří, patrona otců Bílka a Rouse 
 26. dubna -  oslaví biskup Mons. Duka své 60. narozeniny 
 30. dubna -  roku 1950 přijal biskupské svěcení Mons. Otčenášek MaG 

 

CChhaarrlleess  PPéégguuyy  vv  ppřřeekkllaadduu  IIvvaannaa  SSllaavvííkkaa  

 
 
 

 
 
 
 

/z rozsáhlé poemy Předsíň tajemství/ 

Sedmého ledna tohoto roku uplynulo právě 130 roků od narození francouzského 
katolického myslitele, básníka a publicisty Charlese Péguy. 

Mezi české překladatele jeho díla patřil i jeden z nejpozoruhodnějších českých 
básníků Ivan Slavík. Právě o Štědrém dnu loňského roku si Pán života a smrti tohoto 
hluboce věřícího básníka k sobě povolal. 23.ledna 2003 by se dožil 83 let. 

 + Lehké odpočinutí dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí. + 

JSEM, PRAVÝ BŮH, MISTR TŘÍ CTNOSTÍ 

Víra je věrná manželka. 
Láska je ohnivá matka. 
Ale naděje, 
to je docela malá holčička. 

JSEM, PRAVÝ BŮH, PÁN CTNOSTÍ. 

Víra je ta, která je rozprostřena od věků do věků. 
Láska je ta, která se prostírá od věků do věků. 
Ale má maličká naděje, 
Je ta, která každého rána 
Nám dává dobrý den  

JSEM, PRAVÝ BŮH, MISTR CTNOSTÍ 

Víra je ta, která drží dobré od věků do věků. 
Láska je ta, která se dává od věků do věků. 
Ale má maličká naděje, to je ta, 
Která vstává každého rána. 
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HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉHHHOOO   KKKLLLÁÁÁŠŠŠTTTEEERRRAAA   AAA   KKKOOOSSSTTTEEELLLAAA   VVVIII...   

Aktuálně: Dlouhodobé měření trhlin v kostele 

Ústav stavebnin a zkušebních metod FAST VUT v Brně provedl na zábrdovickém 
kostele Nanebevzetí Panny Marie řadu měření zaměřených na zmapování a podchycení 
trhlin v nosném zdivu.  

Podle vyjádření pamětníků byly již po dobu šedesáti let pozorovány vznikající trhliny 
ve stěnách a klenbě lodě. Díky periodickým prohlídkám prováděným od roku 1991 se 
podařilo odstranit několik lokálních poruch v nejvíce poškozených místech. Kromě těchto 
lokálních poruch má kostel další významné poruchy, které nelze odstranit dílčími zásahy. 
Jedná se zejména o pohyby stěn jako celku s vlivem na druhotné pohyby a trhliny v klenbě. 
Hlavní trhliny podstatě rozdělily kostel na dvě části.  

Díky podrobnému sledování trhlin v roce 1991 a dalšímu měření v roce 1995 bylo 
možné na ponechaných základnách v roce 2001 na měření navázat. Trhlina je dnes široká 
přibližně 10 mm a dochází v ní k neustálým pohybům. Měření prokázala, že během roku se 
trhlina střídavě zavírá a rozevírá s měnící se teplotou konstrukce přibližně o ±0,4 mm a 
trvalý přírůstek šířky za 10 let sledování byl přibližně 1,0 mm.  

Podle dostupných měření lze usuzovat, že pohyby konstrukce jsou plynulé a za 
posledních několik let zřejmě nedošlo k náhlému zhoršení stavu kostela. Jak všichni 
návštěvníci kostela vidí, dochází v této době také k dalším průzkumům statiky kostela. 
Co ukáží tyto sondy se dozvíme někdy v budoucím čísle Života zábrdovické farnosti. 
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Mistře, je 
dobré, že jsme 
zde; udělejme 
tři stany, jeden 
tobě, jeden 
Mojžíšovi a 
jeden Eliášovi. 

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba 
a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. 

A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl 
zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi 
nedovedl vybělit. 

Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil ale nevěděl, co by řekl; tak byli 
zděšeni. 

Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe 
již nikoho jiného, než Ježíše samotného. 
           (Mk 9,2-10) 

„Toto jest můj 
milovaný Syn, toho 
poslouchejte“ 


