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PPPAAANNNNNNOOO   MMMAAARRRIIIAAA   NNNAAANNNEEEBBBEEEVVVZZZAAATTTÁÁÁ,,,   VVVYYYPPPRRROOOSSS   NNNÁÁÁMMM   PPPOOOŽŽŽEEEHHHNNNÁÁÁNNNÍÍÍ
Prosba 

 Bože náš svatý a milovaný,    Aby opět Tvého Syna na oltáři vítal, 
 K tobě se utíká zábrdovický lid.    Jemu se klaněl a čerpal z něj síly. 
 Nedostatky všelikými sužovaný,    I kdyby se svět neklidem zmítal, 
 opravený chrám by chtěl už mít.    mír Tvého království nám dodá víry. 
     S patronkou Marií Restitutou,   
     budem Tě velebit do skonání.  
     Panno Maria nanebevzatá, 
     vypros dílu opravářů požehnání  

RRReeevvvooollluuučččnnnííí   kkkřřřeeesssťťťaaannnssstttvvvííí   
Křesťanství je revoluční a Kristus v podstatě buřič. Jak vůči soudobým i dnešním 

náboženstvím a životním filozofiím, tak vůči domovu – staré izraelské obci. Revoluce pro něho 
ovšem neznamená neustálé bourání starého a stavění nového, výrazně odlišného, ale neúnavné 
poukazování na to jediné a dobré, stále stejné, ať už se lidstvo pohybuje v kterékoliv ze svých 
dějinných fází. Bourá při tom hráze zla a nelásky, které mají tendenci vytrvale zalepovat a obalovat 
krunýřem dobro a lásku. 

Už první kapitola Bible zvěstuje, jak Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, muže a ženu jako 
lidské společenství podle obrazu společenství Božího, oba stejně vznešené, i když odlišné. Stará 
(nejen) izraelská praxe byla ovšem jiná. Muž je pánem a žena služebnicí, muž rozhoduje a žena 
poslouchá. Kristovo učení rehabilituje učení Geneze a zvěstuje, že už není muž nebo žena, otrok 
nebo člověk svobodný, pohan nebo žid, ale všichni jsou jedno v Kristu. Soudobá římská společnost 
opředená legendami o svobodomyslnosti toto učení vnímala natolik revolučně, až se možná stalo 
jedním z faktorů pro drastické vládní represe vůči starověkým křesťanům. Praxe v pozdějších 
křesťanské církvi se ovšem opět posunula. A to až do té míry, že dnes bývá křesťanství paradoxně 
vnímáno jako relikt podporující hierarchickou podřízenost ženy muži. Dokonce i mužské kněžství 
není chápáno jako forma služby, specifická pro muže, jedna vedle dalších forem služby, ale jako 
prostředek nadvlády mužů nad ženami. 

Do nekonečných sporů o podřízenosti a vládě lidí, jedněch nad druhými, Bůh 
zasahuje tím, že oslavuje mladičkou ženu, aby se stala matkou jeho Syna, učitelkou 
apoštolů. Ježíš přijímá od žen materiální zázemí a respektuje je také jako živitelky. První 
křesťané, třeba apoštol Pavel, navzdory zjednodušeným, a tedy nesprávným výkladům jeho 
listů, svědčí o ženách hlasatelkách evangelia, o ženách v tehdejší jáhenské službě. Na 
otázku apoštolů po vzájemné podřízenosti a nadřízenosti Ježíš reaguje objetím dítěte, 
výjimečným způsobem projevuje lásku někomu, kdo stojí hierarchicky ještě níže, než žena. 
Ukazuje tím nesmyslnost podobných úvah. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední  
a služebníkem všech. To je výzva všem „důležitým“. Zdaleka nejen mužům a kněžím. 

Otec Jan 
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DDDuuuccchhhooovvvnnnííí   cccvvviiičččeeennnííí   nnnaaa   VVVeeellleeehhhrrraaaddděěě   

Také v letošním roce jsme přijali 
pozvání našeho pana faráře na duchovní 
cvičení. Naše menší společenství v počtu 11 
osob se sešlo v neděli večer, 16. července 
na Velehradě. Otec Jiří nás seznámil 
s programem, sdělil nám několik myšlenek 
na začátek duchovního cvičení a ponořili 
jsme se do ticha.  

Hlavní metodou duchovních cvičení je 
meditace – rozjímání. Abychom zaslechli 
Boží hlas ve svém nitru, musíme se ztišit. 
Současný život lidí je plný vzruchu a neklidu. 
Potřebujeme se na chvíli odpoutat od 
každodenních starostí, potřebujeme oddech 
v tiché Boží lásce. 

Každodenní program začínal 
společnou ranní modlitbou, snídaní a dvěma 
dopoledními přednáškami. Po obědě byly 
ještě další dvě přednášky. Úvodní témata 
byla: „Láska se nám dává v tichu“ a „Člověk 
v úzkých“. Pokračovala „Horským kázáním“, 
které je srdcem Ježíšovy radostné zvěsti.  
I následující přednášky, například: „Pravidla 
modlitby a modlitba Páně“, „Jít k Otci 
s pokorou“, „Eucharistie nás učí milovat“  
a všechny ostatní, znamenaly pro nás velmi 
mnoho. Celkem jsme vyslechli 23 
přednášek. 

Všechna témata měl pan farář velmi 
pečlivě připravená a vypracovaní i s odkazy 
na Písmo svaté. Doplnil je výroky a příběhy 
z Knih pouštních otců a některých svatých. 
Jeho myšlenky se hluboce dotýkali našich 
myslí, srdcí a nejhlubšího nitra. Vždy nás 
upozornil, za co se máme modlit, o co prosit 
a jak vše převést do každodenního života. 

Ve „volných“ chvílích mezi 
jednotlivými přednáškami jsme mohli 
rozjímat nad texty v kapli, zahradě nebo 
v blízkém okolí. Těchto chvil jsme využívali 
k možnostem přijmout svátost smíření nebo 
k rozhovoru s panem farářem. 

K pravidelnému programu před večeří 
patřila společná adorace v kapli, 
doprovázená zpěvem písní a hrou na kytaru. 
Vrcholem každého dne byla večerní mše 
svatá. I zde jsme při krátkých prosbách 
mysleli na ty, kteří nás doprovázeli svými 
modlitbami, na rodiny, na nemocné a na 
všechny, kterým jsme modlitbu slíbili. 

Večer jsme se sešli na společné 
konferenci v sále. Zde bylo dovoleno 
přerušit mlčení a obrátit se s dotazy na pana 
faráře. Otec Jiří nám ochotně všechno 
vysvětlil a zodpověděl naše dotazy. Den 
končil několika myšlenkami na večerní 
rozjímání a zpytování.  

Poslední noc jsme se vystřídali na 
celonoční adoraci v kapli. Byl to pro nás 
vrchol duchovních cvičení. Měli jsme 
možnost být s naším Pánem i v noci, zažít 
jeho blízkost, naslouchat mu a plně se mu 
odevzdat. 

Týden velmi rychle uběhl a v sobotu 
jsme nechtěli uvěřit, že je konec a vracíme 
se domů. Mnozí z nás si během duchovních 
cvičení ujasnili, kým je pro ně Kristus, kým 
jsme my pro něho, a jak máme žít. A´T tyto 
společně prožité chvíle jsou přínosem pro 
náš každodenní život, ale i pro celou naši 
farnost. 

Celé naše společenství děkuje otci 
Jiřímu za toto duchovní cvičení. Děkujeme 
mu za čas, který nám věnoval, za 
přednášky, které připravil, ale především za 
modlitby a oběti, kterými nás podporoval  
a provázel. Jsme vděčni za všechna jeho 
moudrá a laskavá slova útěchy  
a povzbuzení na duchovní cestě. 

Děkujeme všem, kteří nás provázeli 
svými modlitbami, našim rodinám a blízkým, 
ale i sestřičkám a všem, kteří se o nás na 
Velehradě dobře starali. 

Za účastníky J. 
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DDDvvvooojjjííí   jjjuuubbbiiillleeeuuummm   oootttccceee   bbbiiissskkkuuupppaaa   
V neděli 20. srpna 2006 oslaví sví šedesáté narozeniny náš 

brněnský diecézní biskup 

Monsignore ThLIC. Vojtěch Cikrle 
Narodil se v Brně – Bosonohých, po večerech udělal tzv. dělnickou 

maturitu, vyučil se slévačem a teprve po vojně mohl být přijat na 
teologickou fakultu v Litoměřicích. Letos 27. června uplynulo právě třicet 
roků od vysvěcení na kněze. Primiční mši svatou sloužil v Troubsku, 
kam Bosonohy farností přísluší. Po kaplanování na různých místech byl 
povolán vzdělávat budoucí kněze. V době, kdy zastával funkci rektora 
litoměřického semináře, byl Svatým otcem 
Janem Pavlem II. právě ve výroční den úmrtí 

svatého Cyrila, 14. února 1990 jmenován sídelním biskupem brněnské 
diecéze. Biskupské svěcení přijal 30. března 1990. 

Naše zábrdovická farnost vyprošuje pro otce biskupa u nejvyššího 
velekněze Krista hojnost zdraví a milostí, aby jako nástupce apoštolů šířil 
u svěřeného lidu lásku k Božímu království. 

Podařilo se nám také exkluzivně pro náš časopis získat 
fotografii otce biskupa, která byla pořízena před více než 16 lety. 
Tedy v roce, ve kterém přijal biskupské svěcení. 

 

Z e  s c hů z e  f a r n í  r a d y  4 .  če r v n a  2 0 0 6  
Na poslední schůzi zábrdovické farní rady informoval přítomné otec Jiří Rous o stavu 

rekonstrukcí a úprav ve farním kostele. Práce jsou v podstavě před dokončením. 
Restaurátoři opravují fresky pod kůrem a v kapli svaté Anny. Materiál na nová okna za 
varhanami je zajištěn. Pokud však nebudou usazena, nelze začít s úklidem a teprve po jeho 
skončení lze čistit varhany. 

Generální opravu farní budovy bude financovat stát z fondu Materiální zabezpečení 
církví. Před zahájením prací bude třeba faru vyklidit od mobiliáře – z části pod střechu, která 
už je nově pokryta, zčásti do kostela, některé opotřebované součásti nábytků budou 
zlikvidovány. Jistým problémem bude dočasné vystěhování osob, které na faře bydlí. Toto 
vše bude řešeno během měsíce srpna. 

V týdnu od 16. do 22. července bude na Velehradě uspořádáno duchovní cvičení – 
exercicie, vedené otcem Rousem. Společenství mladších rodin pojede na duchovní cvičení 
do Osové Bitýšky. To se bude konat od 7. do 12. srpna 2006. (Pozn. V době vydání 
časopisu již obě cvičení proběhla, o prvním z nich jste se mohli dočíst v předchozím článku, 
o druhém přineseme informace v některém z příštích čísel).  

Problém financování Adopce na dálku Leeny Rebelko, které bylo doposud kryto 
příspěvky do kasičky charity v kostele, bude řešen požádáním věřících o příspěvky po 
nedělních bohoslužbách. Od farníků je budou přijímat přímo zástupci FCH, (V. Miller nebo 
manželé Kloučkovi), kteří příslušnou částku (činící 4800 + 2000Kč), odešlou na ústředí 
Arcidiecézní charity – Praha. 

Tradiční podzimní farní pouť je připravována na druhou polovinu září a to do Cvilína  
u Krnova na Horu Matky Boží. 

Předpolí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie bude rekonstruováno  
a předlážděno počínaje měsícem září. Náklady na tuto úpravu ponese Magistrát města 
Brna a přibližně z jedné desetiny farnost z fondu Záchrany architektonického dědictví. 
Během těchto prací bude vstup do chrámu přes sakristii z parkoviště vojenské nemocnice. 
Termín dalšího setkání farní rady nebyl stanoven, předpokládá se až ve druhé polovině 
srpna, kdy bude aktuální zajištění úkolů, uvedených shora. 

Dnes 
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J e d n o u  vě t o u  
• Ve středu 2. srpna započal v sakristii a dalších místnostech úklid v našem kostele. 

• O svátku Proměnění Páně o 18. neděli v mezidobí sloužil osmou mši svatou 
novokněz otec Zdeněk Fučík, který po ní uděloval novokněžské požehnání. 

PPPřřřiiišššeeelll   nnnááámmm   dddooopppiiisss   zzz   IIInnndddiiieee   
Shodou podivuhodných okolností, právě v čase, kdy jsme zahájili sbírku na školní  

a jiné potřeby naší adoptivní dcery Leeny Rebelko, putovala světem zpráva z indické Halgy 
o jejích studijních výsledcích, doplněná jejím osobním dopisem. Ten na faru došel koncem 
července. 

Vážení adoptivní rodiče, 

Vřelé pozdravy Vám posílá Leena. Doufám, že se Vám daří dobře. Úspěšně jsem 
ukončila další ročník, dostala jsem B+ (nejlepší je A+). Víc jsme se učit nemohla, protože 
jsem byla v únoru na operaci. Teď jsem postoupila do desáté třídy. Ve škole letos pořádali 
program, ale já se ho nemohla zúčastnit, protože jsem musela podstoupit tu operaci. 
Promiňte. Vicky a Venisha také udělali zkoušky. Vicky postupuje do čtvrté třídy a Venisha 
do třetí.  

Doma se mi o prázdninách moc líbilo. S radostí Vám oznamuji, že jsem obdržela 
školní potřeby na příští rok: sešity, deštník, poplatky a učebnice do dalšího ročníku. Jsem 
Vám velice vděčná. Budu se učit co nejlépe. 

Počasí je tu nestálé. Svítí slunce a je velmi teplo. Moje rodina, matka, bratři a sestry 
se mají dobře a posílají Vám pozdravy. Posílám Vám tyto řádky s vděčným přáním. 

Vaše milující dcera Leena Rebelko 

Původní dopis se snímkem rodiny Rebelko je na nástěnce. Z angličtiny jej přeložila M.K. 

KKKRRRUUUHHH   PPPŘŘŘÁÁÁTTTEEELLL   KKKLLLÁÁÁŠŠŠTTTEEERRRAAA   VVVOOORRRŠŠŠIIILLLEEEKKK   VVV   BBBRRRNNNĚĚĚ   VVVÁÁÁSSS   PPPRRROOOSSSÍÍÍ   
slovy sestry voršilky Edith Brendlové, abyste pomohli svým zájmem o modlitbu 

znovuotevření kláštera voršilek v Brně, které stojí na rozcestí ulic Orlí a Josefské, v němž 
dosud sídlí Technické muzeum. Původně františkánský klášter byl po zrušení tohoto řádu 
Josefem II. Převzat roku 1782 voršilkami, by měl po rekonstrukci původních prostor znovu 
sloužit svému původnímu účelu: být místem modlitby a uctívání Boha a to formou 
„evropského kláštera“. Současně by měl být domovem pro mimobrněnské studentky. 

Proto vás Kruh přátel kláštera voršilek v Brně zve ke krátkému modlitebnímu 
setkání, které se uskuteční v bývalém klášteře Josefská 1, druhé poschodí u výtahu  
(za kostelem sv. Josefa) ve dnech: v pátek 11. srpna, v pondělí 11. září, ve středu  
11. října, v pátek 10. listopadu a v pondělí 11. prosince 2006 vždy v 9:30 hodin 

Budeme prosit o Boží přispění k znovu vybudování kláštera voršilek v Brně. „potěšilo 
by mě, kdybyste se mnou sdíleli mou snažnou prosbu. Modlím se za Boží požehnání pro 
vás a vaše rodiny.“ Zábrdovická farnice – sestra Edith Brendlová vám ráda podá bližší 
informace. 
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PPPoooddděěěkkkooovvvááánnnííí   ČČČeeessskkkééé   ttteeellleeevvviiizzziii   
Díky náboženské redakci České televize jsme měli možnost vidět na obrazovce od 

začátku roku několik pořadů, které opravdu potěšily. Nešlo jen o již tradiční Urbi et orbi  
a dvojí vysílání Velehradu. Chceme poděkovat za přenos slavné papežské mše svaté, 
konané při příležitosti 5. světového setkání křesťanských rodin ze španělské Valencie 
v neděli 7. července 2006. V architektonicky zajímavě pojatém prostředí náměstí, 
nazvaného Umění a věda, koncelebrovalo se Svatým otcem Benediktem XVI. 50 kardinálů, 
450 biskupů a 3000 kněží. Mezi jedním milionem účastníků byla i španělská královská 
rodina v čele s Juanem Carlosem I. Děkujeme i za komentář dvou českých jezuitů, kteří 
svým překladem přiblížili divákům i závažnou homilii o smyslu a poslání rodiny, 
přednesenou papežem. Přes dvě hodiny trvající přenos povzbudil a potěšil srdce všech 
diváků. Světová setkání katolických rodin se konají v tříletém cyklu. Podle vyhlášené 
Svatého otce se příští, již 6. uskuteční v hlavním městě Mexika v roce 2009. 

VVVÝÝÝZZZNNNAAAMMMNNNÉÉÉ   DDDNNNYYY   VVV   NNNÁÁÁSSSLLLEEEDDDUUUJJJÍÍÍCCCÍÍÍMMM   OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   
15.8. - (úterý)  - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, pouť a starobrněnské farnosti 
   - Zábrdovický farní sbor bude zpívat v bazilice na Starém Brně 
20.8. - (neděle)  - Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle oslaví 60. narozeniny 
21.8. - (pondělí)  - Smutné výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy 
25.8. - (pátek)  - Uplyne 660 roků od bitvy u Kresčaku, při níž ve svých 50 letech života 

    zahynul český král Jan Lucemburský, otec císaře Karla IV. 
27.8. - (pondělí)  - Se před 96 roky narodila v makedonské Skopii Matka Tereza Kalkatská, 

    vlastním jménem Agens Ganxa Bejaxhin 
31.8. - (čtvrtek)  - Ostravsko-opavská diecéze si připomene 10. výročí svého ustanovení 
     pod vedením o. biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze 
   - Před 9 roky zahynula při automobilovém neštěstí anglická princezna 
     Diana 
   - Uplynou 3 roky od úmrtí významného novináře Pavla Tigrida 
2.9. - (sobota)  - Roku 1347 byl v katedrále sv. Víta v Praze korunován arcibiskupem 

    Arnoštem z Pardubic českým králem císař Karel IV. 
5.9. - (pondělí)  - V indické Kalkatě 9 roky odešla na věčnost Matka Tereza 
11.9. - (pondělí)  - Uplyne 5 roků od leteckého útoku teroristů na WCT v New Yorku a 
     Washingtonu 
12.9. - (úterý)  - Jména Panny Marie – poutní slavnost na Vranově u Brna 
14.9. - (čtvrtek)  - Svátek Povýšení svatého Kříže 
   - Uplyne 120 roků od narození významného politika Jana Masaryka  

- Před 69 roky zemřel v Lánech 1. president T.G. Masaryk 
15.9. - (pátek)  - Panny Marie Bolestné – poutní slavnost ve Sloupu u Blanska 
16.9. - (sobota)  - Svátek sv. Ludmily, české kněžny 
23.9. - (sobota)  - Roku 1968 odešel ke svému Pánu v San Giovanni Rotundo světec 
     kapucín Padre Pio z Pietralciny 
4.10. - (středa)  - Papež Řehoř XIII. Roku 1582 provedl reformu kalendáře. Po 4. říjnu 
     následoval hned 15. říjen 
11.10.- (středa)  - Roku 1962 zahájil papež Jan XXIII. 2. vatikánský koncil 
12.10.- (čtvrtek)  - Před 514 roky (1492) objevil Krištof Kolumbus americký kontinent 
16.10.- (pondělí)  - Uplyne 28 let od volby zvěčnělého Svatého otce Jana Pavla II. 
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24.10.- (úterý)  - V San Franciscu byla roku 1945 přijata Charta spojených národů 
28.10.- (sobota) - Roku 1918 vyhlášena samostatnost ČSR – konec 1. světové války 
29.10.- (neděle)  - Svátek blahoslavené Marie Restituty, 64. výročí jejího odsouzení  
     nacistickým soudem ve Vídni k smrti 
31.10.- (úterý)  - Brněnský básník Zdeněk Rotrekl, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje 
     oslaví své 85. narozeniny 
   - Zakladatel divadla Semafor, básník a herec Jiří Suchý bude mít 75 let 
   - Roku 1980 zemřel na rakovinu populární herec Jan Werich 
1.11. - (středa)  - Slavnost Všech svatých 
2.11. - (čtvrtek)  - Vzpomínka na všechny zemřelé – svátek Dušiček 
5.11. - (neděle)  - 126. výročí narození národního umělce, malíře Jana Zrzavého 
12.11.- (neděle)  - Papežem Janem Pavlem II. Byla roku 1989 povýšena na oltář česká 
     princezna Anežka Přemyslovna 
17.11.- (pátek)  - Svaté Alžběty Uherské, Den boje za svobodu a demokracii, státní  
      svátek 
26.11.- (neděle)  - Ve Vatikánu byl roku 1994 jmenován kardinálem arcibiskup pražský 
     Mons. Miloslav Vlk 
   - Slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle církevního roku 2005/06 
28.11.- (úterý) - Před 95 roky se v Praze narodil katolický básník a dramatik Václav 
     Renč 

ZZZááábbbrrrdddooovvviiiccckkkýýý   ccchhhrrrááámmmooovvvýýý   sssbbbooorrr   zzzpppííívvvaaalll   vvveee   SSSlllooouuupppuuu   
V neděli ráno 11. června 2006 vyjížděl autobus 

s hudebníky a zpěváky Zábrdovického farního sboru pod 
vedením Zdeňka Hatiny na pouť do Sloupu v Moravském 
krasu. Cesta vedla kouzelným údolím řeky Svitavy. Za hodinu 
a něco vystoupili poutníci z autobusu před kostelem Panny 
Marie Bolestné. 

¨Nejdříve byly přeneseny pulty, noty a nástroje na kůr  
a proběhla krátká akustická zkouška. Po ní se část zpěváků 
šla podívat na místní hřbitov, kde v části ohraničené litinovým 
zábradlím jsou hroby rodiny Salmů, bývalých majitelů zámku 
v Rájci na Svitavou. Umělecké litinové kříže z blanenské litiny byly připomínkou rozvoje 
průmyslu v XIX. Století, ke kterému nemalou měrou přispíval právě rod Salmů. 

Po návštěvě hřbitova si každý našel čas zajít do ztichlého kostela před trůn Bolestné 
Panny Marie, složit své díky i prosby. 

Před mší svatou v 10:30 hodin vyšel pan farář Karel Chylík (bývalý zábrdovický 
jáhen) naproti poutníkům, kteří přicházeli procesím z nedalekého Žďáru. Mnozí z nás si 
vzpomněli na mládí, kdy jsme se také zúčastnili procesí k Panně Marii. Tehdy 
s předříkávačem a dechovou hudbou. 

Při slavné mši svaté zpíval náš sbor z díla Vojtěcha Říhovského jeho „Missa Loretta“ 
a „Lajdáte Dominum“ a další skladby a tak přispěl ke slavnostní bohoslužbě. 

Po obědě v místním hostinci, zrekonstruovaném ze staré školy, jsme se vydali na 
cestu k domovu. Cestou jsme několikrát zastavili. První zastávka byla v Bořitově v kostele 
sv. Jiří, kde nám místní farář otec Řehoř ukázal nejstarší doklad nástěnného malířství  
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u nás, pozdně gotickou malbu s monumentálními postavami svatého Kryštofa, 
starozákonními postavami krále Davida, proroka Izaiáše, zápas sv. Jiří s drakem a výjevy 
ze života Ježíšova. 

Z Bořitova jsme jeli do Rájce-Jestřebí, abychom navštívili zámek, vybudovaný v roce 
1763 na místě původního hradu. Tam jsme se prohlédli reprezentační místnosti v přízemí  
a zároveň se dozvěděli další podrobnosti o rodu Salmů. Výbornou akustiku „zahradního 
sálu“ jsme se ověřili zpěvem Mozartova „Ave Verum“. Znělo to opravdu krásně. Pak už byl 
čas k rozloučení se zámkem i jeho přívětivým personálem. 

Poslední zastávkou byla návštěva kostela Všech svatých v Rájci, který vznikl v roce 
1700 jako přestavba na gotických základech. Tam nás provedl otec Pavel Klouček, kterého 
mnozí znali ještě z dob, kdy jako chlapec ministroval v zábrdovickém kostele. 

Po cestě domů měl každý z nás možnost utřídit si zážitky z celého dne a také 
poděkovat za zdar celé pouti Panně Marii, která nás provázela a také ji poprosit o sílu  
a energii k dalšímu trvání a účinkování Zábrdovického farního sboru. 

P o z v á n í  k  h o s t o v á n í  
Dostal Zábrdovický chrámový sbor, aby duchovní hudbou  

a zpěvem oslavil Nanebevzetí Panny Marie v bazilice na Starém 
Brně. Vystoupení se uskuteční v úterý 15. srpna 2006 při 
slavnostní mši svaté v 18:30 hodin. Úvodem zazní dílo Jeremiaha 
Clarke: Radostně chvalme Krále. Při mši svaté sbor zapěje 
Českou mši op. 74 Vojtěcha Říhovského, z jehož díla posluchači 
uslyší i opus 15/5: O, salutaris Hostia. Skladatel Miroslav Příhoda 

bue při slavnostní mši zastoupen také dvěma skladbami: Ave, Maria a Strarobrněnským 
Zdrávas I. Nebude chybět ani slavné Mozartovo Ave verum corpus…Jako sólisté vystoupí 
sopranistka Marie Švédová a houslista Josef Jakubec. K varhannímu stolu zasedne  
Mgr. Stanislav K. Vrbka. Skladby se sborem nastudoval a bude dirigovat ředitel 
zábrdovického kůru Zdeněk Hatina. 

V Zábrdovicích bude slavná mše svatá v 18:00 hodin ve farním sále.  
R. 

MMMOOODDDLLLIIITTTBBBAAA   ZZZAAA   EEEVVVAAANNNGGGEEELLLIIIZZZAAACCCIII   VVV   NNNAAAŠŠŠÍÍÍ   FFFAAARRRNNNOOOSSSTTT   
Bůh nás posílá! (Boží slovo o evangelizaci) 
(Marek 16:15-16)  Řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 

stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ 
 (Římanům 10:14-15)  Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou 

uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?  
A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: „Jak vítaný je příchod těch, kteří 
zvěstují dobré věci!“ 

(Římanům 10:17)  Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. 

 (Lukáš 9:1-2)  Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny 
démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. 
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(Skutky apoštolské 4:24-30)  Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas  
k Bohu a řekli: „Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze 
Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: „Proč zuří pohané hněvem 
a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti 
Hospodinu a jeho Mesiáši.“ Opravdu se srotili v tomto městě proti tvému svatému 
služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. 
Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně 
mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno 
svého svatého služebníka Ježíše." 

Modleme se: 
Chválíme tě, Bože, za tvoji lásku, která zahrnuje všechny lidi. 

Děkujeme ti, že zveš všechny do svého království. 

Chválíme tě za tvoje milosrdenství, se kterým odpustíš každému, kdo se rozhodne 
odvrátit od zla a přijmout tvoje pozvání. 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi poslal své učedníky hlásat evangelium po celém světě. 
Posíláš i nás k lidem, kteří o tobě a tvém království neví skoro nic nebo slyšeli jen lži  
a pomluvy. 

Máš k nám velkou důvěru, když nás chceš použít jako své nástroje a posly. Víš, jak 
jsme nedokonalí a jak tvůj obraz v nás je zkreslený našimi chybami a hříchy. Pane, jak 
bychom mohli někoho povzbudit, aby v tebe uvěřil a zamiloval si tě? Prosíme tě, projev svoji 
moc a překonej naši slabost. Ty sám se dotkni lidí, k nimž nás posíláš.  

Prosíme o tvého Svatého Ducha, ať nám vnukne, co máme mluvit a dělat. Přijmi také 
naše modlitby, posty a oběti, které ti na úmysl evangelizace budeme přinášet. 

Pane Ježíši, zbav nás zklamání a nejistoty, když ti, ke kterým ve tvém jménu 
přijdeme, nás nyní nepřijmou. Prosíme, aby v příhodnou chvíli pocítili tvoji blízkost a otevřeli 
se Ti. Dáváš nám účast při své setbě, ale nevíme, kdy nastane sklizeň. Přesto už teď ti  
za budoucí úrodu děkujeme. 

Pane Ježíši, ochraň nás před pýchou, když budeme vidět tvoje působení: je to tvoje 
moc a nikoliv naše síla, co účinkuje. Jestli bychom nešli my, pošleš jiné.  

Pane Ježíši Kriste provázej nás svou mocí, ať se před tebou skloní zlí duchové  
a uvolní nám přístup i tam, kde to považují za své vlastnictví.  

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ... 

MMMAAARRRTTTIIINNN   PPPOOOTTTŘŘŘEEEBBBUUUJJJEEE   PPPOOOMMMOOOCCC   
V důsledku generální opravy zábrdovické farní budovy je nutné, aby její dosavadní 

obyvatelé nalezli dočasné útočiště k bydlení. To se týká i rodiny pastoračního asistenta 
Martina Pompy s manželkou a dcerkou. Uvítali by podnájem 1+1, přibližně na jeden rok 
v ceně do 6000Kč. Po skončení prací počítá rodina s návratem na faru. Martinovu prosbou 
o pomoc uveřejnil i čtrnáctidenník Romano Hangos. 

Obracíme se i na čtenáře Života zábrdovické farnosti: pokud by někdo z vás o nějaké 
možnosti ubytování pro Pompovy věděl, dejte Martinovi zprávu. Záležitost spěchá, faru je 
třeba uvolnit do 30. září 2006.               R. 



 9

O b l a s t n í  c h a r i t a  B r n o  
Má ve své činnosti také sociální právní poradnu. Ta poskytuje všem 

potřebným různé služby nejen právního charakteru. Pomáhá osobám ve 
složité životní situaci. Poskytuje či zprostředkovává okamžitou pomoc lidem 
v materiální nouzi. Poskytuje ošacení, při ztrátě dokladů pomáhá získat nové. 
Lidem bez přístřeší pomáhá při vyřizování dávek státní sociální podpory. 
Úřadovna sociální právní poradny je na ulici Žižkova 3, 602 00 Brno,  

tel: 549 216 217. Informace poskytne v pondělí a úterý od 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod. 
Ve středu a čtvrtek pouze odpoledne od 13:00 - 15:30 hod. 

R. 

JJJdddeee   jjjeeennn   ooo   dddooobbbrrrýýý   pppřřříííkkklllaaaddd???   
Vyprávěl mi jeden farník. !Šel jsem do stánku zeleniny koupit kilo a půl brambor. Paní 

prodavačka je nabrala, dala na váhu a hlásila cenu. Bylo to 25 korun. Platil jsem větší 
bankovkou, na což reagovala slovy: Nemám zpátky. Až půjdete do kostela, tak mi to 
dáte. Překvapila mne nejen její důvěra v mou poctivost, ale i to, co o mě věděla. Uvědomil 
jsem si, jak o nás naše okolí ví a předpokládá, že se budeme vždy chovat jako křesťané“. 

Není to pastorace beze slov? 
 

WWWeeebbbooovvvééé   ssstttrrrááánnnkkkyyy   fffaaarrrnnnooossstttiii   zzznnnooovvvuuu   fffuuunnnggguuujjjííí   
Jak mnozí z návštěvníků před delší dobou zjistili, 

stránky farnosti Zábrdovice měly trochu potíže se svojí 
aktuálností a dostupností. V uplynulém roce se staly obětí 
zaneprázdnění a nepřítomnosti původního správce a také 
četných závad hostitelského serveru networx.cz, na 
kterém zdarma "bydlí". Stav se zdál být neudržitelný a tak 
bylo rozhodnuto vlastními silami web oživit i za cenu, že 
nebude úplně dokonalý. 

Díky podpoře a zprostředkování Pavly 
Lichtenberkové se podařilo převzít aktivitu, získat přístupové údaje a navázat na 
přerušenou správu webových stránek. Shodou okolností ve stejnou dobu vyvrcholily potíže 
serveru jeho úplným kolapsem po opakovaných útocích ze sítě na přelomu května a června 
2006. Sever jeho majitelé po havárii důkladně vyčistili. Farní web se nejprve dostal do koše 
zablokovaných stránek určených k likvidaci, jimž už nebude obnovena funkce. Naštěstí 
administrátor serveru obratem reagoval na moji prosbu o vysvětlení co se děje a na základě 
žádosti naši část obnovil a jako obsahově kvalitní znovu zpřístupnil. Kdo se neozval, měl 
smůlu. 

V důsledku popsaných událostí mají návštěvníci opět možnost zavítat k nám přes 
internet. Obnova a doplňování obsahu probíhá postupně, ale už teď tam najdete různé 
aktuální zprávy. Stránky farnosti mají adresu http://fara-zabrdovice.networx.cz 

Přivítáme vaše příspěvky a návrhy co dalšího by na stránkách mělo být. Kontaktní  
e-mailová adresa je hostdodomu@seznam.cz 

 pong 
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M i n i s t r a n t s k ý  t á b o r  B u k o v á  2 6 . 7 .  –  2 9 . 7 . 2 0 0 6  
Ve středu 26.7. jsme s naší ministrantskou bandou vyrazili na každoroční letní tábor. 

Nebylo nás moc – jen Filip, Kája, Jenda, Janek, Jakub, Vojta F., Vítek, Dominik a Josef 
alias Pepé. V chalupě na Bukové nás čekalo milé překvapení – oproti strašlivému vedru byl 
uvnitř příjemný chládek. Při podrobném průzkumu došlo i na další překvapení – v kuchyni 
nebyl dřez a v koupelně chyběla sprcha (někteří z nás se zaradovali – budou mít alibi, že se 
na táboře nemyli). První den za námi přijel na chvíli náš pan kaplan alias Hoha. Večer jsme 
na místním hřišti sehráli fotbalový zápas, při kterém se jeden z našich borců spletl míč 
s Vítkovou hlavou a přivodil mu úraz – fialové oko. Ve čtvrtek přijel pan farář alias Oče  
a zůstal s námi až do pátku. Dovezl sprchu, kterou se – k naší velké radosti – nepodařilo 
namontovat. Stačilo zaplavat se v rybníce na Suchém, kam nás všechny odvezli svými auty 
Oče a Pepé. Ještěže nás bylo přesně 10, při cestě pěšky bychom v tom strašlivém vedru 
určitě někde bídně zhynuli. Příjemná byla zastávka v chalupě u Sluků- Filipově mamince  
a sestrám jsme vypili všechnu minerálku. Večer sloužil náš pan farář v kostele na Bukové 
mši svatou, na kterou ačkoli byla neplánovaná, přišlo dost místních lidí i malých ministrantů. 
V pátek jsme stříleli ze vzduchovky, hráli hru Carcassone a Vítek – s okem, měnícím 
postupně barvu z fialové do zelena, nám četl nahlas Letopisy Narnie. V sobotu po obědě 
jsme chalupu uklidili a rozjeli (případně rozešli) se do svých domovů – někteří autem, 
někteří vlakem a někteří pěšky (Kuba s Jankem to měli na chalupu přes les 6km). Letošní 
tábor byl sice krátký, ale moc pěkně jsme si ho užili a těšíme se, že na ten příští už by 
s námi třeba mohli jet i naši tři malí „andělíčkové“. 

Jakub Oujezdský 

NNNěěěcccooo   nnnaaapppooosssllleeedddyyy   –––   nnněěěcccooo   nnnaaapppoooppprrrvvvééé   
Dnes naposled, dnes naposled!“ volala na 

mě Liduška jedno úterý před mší svatou.  
„Co naposled, Lído?“ ptám se. „No přece dneska si 
jdu naposled jenom pro křížek!“ vysvětluje Lída. Má 
pravdu. Za pár dní nato, v neděli 18. června, si ze 
mše svaté neodnáší jen Boží požehnání, ale 
poprvé i Boha samotného ve svém srdci. A spolu 
s Liduškou také„Janička, Zuzanka, Anička, Otík  
a „velká“ Jana (pro kterou tato slavná chvíle 
nadešla už o týden dřív). Tomuto netrpělivě 
očekávanému dni předcházela poctivá a náročná 
příprava. Farní kuchyně se každé páteční 
odpoledne na hodinu proměnila ve studovnu, 
divadelní scénu nebo výtvarnou dílnu. Pod vedením otce Jiřího se bystré hlavy malých 
čtenářů brzy naučily luštit tajemná čísla nad řádky Bible, malí herci na vlastní kůži zakusili 
návrat marnotratného syna do otcovy náruče a výtvarníci otiskli své barevné ruce do velké 
Boží dlaně, která nás všechny s láskou objímá. Čtyřměsíční příprava byla v sobotu  
17. června dopoledne završena svátostí smíření pro děti a jejich rodiče. Pak už nezbývalo 
nic, jen znovu vyzkoušet bílé šaty princeznám a mírnit netrpělivost dětského očekávání. 
Nedělní mši svatou v 9:45 už všichni prožívali v radostném soustředění a nadšení. 
Podpořila je i „akční“ homilie, oživená příchodem tří tajemných zakuklenců v ministrantském 
úboru, ve kterých ale Marika, Zuzka a Anička neomylně rozeznaly své bratry Jirku, Filipa  
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a Janka. Stejně tak naše srdce, vedené láskou, může rozeznat Pána Ježíše, který se 
ukrývá pod podobou chleba a vína ve všem, kdo se postarali o dobré jídlo, pití a závěrečný 
úklid. Slunečná neděle 18. června 2006 byla dnem radosti pro celou farnost. Modleme se za 
tyto děti i za sebe navzájem, ať setkávání s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání je zdrojem 
naší vzájemné lásky a stálou potřebou a radostí našeho života. 

P.O 

ŽŽŽiiivvvýýý   rrrůůůžžžeeennneeeccc   
V letošním roce uplyne 500 let od narození sv. Františka 

Xaverského, který je patronem Apoštolátu modlitby. U této příležitosti 
chci poděkovat všem členům živého růžence v naší farnosti za jejich 
ochotu připojit se k modlitbě za spásu světa. Zároveň bych chtěla 
povzbudit další členy farního společenství k účasti na této záslužné 
aktivitě. Modlitba živého růžence spočívá v obětování jednoho 
desátku denně (3min.). Pevně věřím, že žádný náš skutek ve 
prospěch lidských duší nebude zapomenut. Pro úplnost přikládám 
denní modlitbu Apoštolátu modlitby, kterou také připojíme při našich 
setkáních vždy první neděli v měsíci po ranní mši sv. Prosím, je-li to 
možné, o alespoň občasnou účast ty, kteří již jsou členy živého 
růžence.  

„Nebeský Otče, 

Kladu před Tebe celý dnešní den. Přináším Ti v něm své modlitby, práce, radosti  
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe 
samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí 
mě silou pro svědectví o Tvé lásce. 

To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou Církve, zvláště za úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové 
pro tento měsíc, aby 

1. všeobecný úmysl 
2. misijní úmysl 
3. národní úmysl 

Sv. Františku Xaverský, oroduj za nás. 

Sv. Terezie od dítěte Ježíše, oroduj za nás.“ 

Za členy živého růžence naší farnosti bude v neděli 27. srpna v 8:00 obětován mše svatá. 

M.K. 

Upozornění! S ohledem na rekonstrukci farní budovy a další práce v kostele a před ním, 
nelze v době uzávěrky tohoto čísla Života zábrdovické farnosti závazně stanovit datum, kdy 
vyjde 6. číslo XIV. Ročníku, zda v polovině října nebo až před koncem církevního roku 
2005/06. Redakce děkuje svým čtenářům za pochopení. 
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Proč se tvoji 
učedníci neřídí 

podle tradice otců 
a jedí 

znesvěcujícíma 
rukama?  

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli 
z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedli 
znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. 

Znovu svolal zástup a promluvil k nim. 

Dobře prorokoval Izaiáš o vás 
pokrytcích, jak je psáno: „Ten 
lid ctí mne rty, ale srdce jejich 
je daleko ode mne“. Opustili 

jste přikázání Boží a držíte se 
lidské tradice. 

Z nitra totiž, z lidského srdce, 
vycházejí zlé myšlenky, 

smilství, loupeže, vraždy, 
cizoložství… 

Všecko toto zlé vychází z nitra 
a znesvěcuje člověka.  

Slyšte mě všichni 
a rozumějte: nic, 
co zvenčí vchází 

do člověka, 
nemůže ho 

znesvětit; ale co 
z člověka vychází, 
to ho znesvěcuje.

Mk 7, 1-8.14-15.21-23
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