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MMMiiilllííí fffaaarrrnnníííccciii!!!

„Toto je den, který u inil Pán. Aleluja!
       Jásejme a radujme se z n ho.“

asto myslíme, e bychom mohli v Církvi mnoho
dokázat lep í organizací, dovedn í komunikací,
modern ím jazykem...To v echno stojí za úvahu, ale Je
Kristus p el kv li Velikonocím. Uskute nit Velikonoce
pova oval za své hlavní poslání, nazýval je „svou hodinou.“
Hodinou, kdy se starý nep ítel pokusí zahubit sám ivot a
kdy po t ech dnech zdánlivé porá ky ivot zvít zí na celé

e. Hodinou, kde uvidíme lásku Boha k lidem a  na hranici
mo ností, a vít znou moc Boha, které se nem e postavit
ani smrt.

es anská éra je jakýmsi mezidobím. Rozhodující bitva u  byla vybojována,
ale nastolení definitivní e dobra a pokoje dosud nevidíme. Podobn  jako ve
válkách rozhodující bitva sice zásadn  m ní pom r sil, je zárukou kone ného
vít zství, ale zdaleka neznamená konec tvrdých boj  a útrap.

S vd ností za rozhodující vít zství slavíme tyto první
Velikonoce nového tisíciletí. Vít zný Kristus se ale nespokojil
s faktem zmrtvýchvstání, na který bychom m li vzpomínat.
Chce aby jeho smrt za spásu sv ta a zmrtvýchvstání
k novému ivotu byly skute nosti trvale p ítomné mezi námi.
Proto nám daroval Eucharistii, která iní jeho Velikonoce

ítomnými mezi námi a tak se stává zárukou na í spásy.
Eucharistie, to jsou Jeho Velikonoce, uprost ed nás.
Pro ijeme je naplno jako své sv dectví o na em Pánu.

otec Ji í

    Vychází 25.2.2001  íslo 3.   ro ník IX.
        Vychází 8.4.2001  íslo  4.   ro ník IX.
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BBB OOO HHH OOO SSS LLL UUU BBB YYY PPP AAA III JJJ OOO VVV ÉÉÉ HHH OOO TTT ÝÝÝ DDD NNN EEE
KV TNÁ NED LE 8. dubna 2001

 8.00 Sv cení ratolestí a m e sv. s pa ijemi sv.Marka
9.45 Sv cení ratolestí v enstochovské kapli a pr vod

    M e svatá s pa ijemi sv. Marka a duch. hudbou:
   Miroslav P íhoda: Postní moteta .1 2. 4
   Zden k Hatina: Postní responsorium
   (Klaníme se Ti, Kriste)

17.30 Pobo nost k ové cesty, po ní m e svatá se
   sv cením ratolestí

ÚTERÝ 18.00 tská m e svatá s vyhlá ením výsledku postního
  PROGLASÁ KU

ST EDA 17.30 Pobo nost k ové cesty, po ní m e svatá

ZELENÝ TVRTEK 12.dubna 2001

18.00 M e svatá s lidovým zp vem, po ní p enesení
  Eucharistie do Getsemanské zahrady v enstochovské
  kapli, odhalování oltá , soukromá adorace
23.00  Spole ná no ní adorace do 24.00 hodin

VELKÝ PÁTEK 13. dubna  2001

8.00  Soukromá adorace v Getsemanské zahrad
15.00  Pobo nost k ové cesty
18.00  Velkopáte ní ob ady

VVVEEELLLIIIKKKOOONNNOOO NNNÍÍÍ VVVIIIGGGIIILLLIIIEEE AAA HHHOOODDD BBBOOO ÍÍÍ VVVEEELLLIIIKKKOOONNNOOO NNNÍÍÍ
BÍLÁ SOBOTA  14. dubna  2001

8.00 Otev ení kostela - soukromá adorace
  v enstochovské kapli
20.00 Slavnost Veliké noci: liturgie sv tla, bohoslu ba slova,
  k estní liturgie, bohoslu ba ob ti. Duchovní hudba:
  Václav E. Horák: MISSA Quinta B-dur, W.A.Mozart:
  Aleluja, Ave verum, Josef J.Pihert: Regina Coeli

Letos práv  na Bílou sobotu 14. dubna 2001 si na e farnost p ipomene

33. narození na eho milého duchovního správce, pana fará e Ji ího Rouse.

Pane, dej svému slu ebníku hojnost zdraví du e i t la, aby byl dobrým

pastý em sv eného stádce a p ivedl jej do Tvého ov ince.
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HOD BO Í VELIKONO NÍ  15. dubna 2001

8.00 Ranní m e svatá s lidovým zp vem, sv cení pokrm
8.45 Slavná velikono ní m e svatá s duchovní hudbou:
  Vladimír Stehlík: Slavnostní fanfára
  Karel Dou a: MISSA in F-dur op.16
  Josef Gruber: Terra tremuit op.85
  Carl R.Kristinus: Haec Dies
  Luigi Cherubini: Regina Coeli
18.00 Ve erní m e svatá s lidovým zp vem

POND LÍ VELIKONO NÍ  16. dubna 2001

  M e svaté s ned lním po ádkem

Ve velikono ním týdnu budou m e svaté v obvyklém po ádku v 18.00 hodin

DRUHÁ NED LE VELIKONO NÍ  22. dubna 2001

8.00 Ranní m e svatá s lidovým zp vem

9.45 e svatá s duchovní hudbou: Stanislav K.Vrbka:

  Slavnostní fanfára pro est  - 1. provedení

  Eduard Tregler: MISSA BREVIS D-dur op.9

  Stanislav Mach: Regina Coeli,F.Suchý: Hymnus D-dur

VVVýýýrrrooo ííí nnnaaarrrooozzzeeennniiinnn

editel zábrdovického k ru pan Zden k H a t i n a si dne 6. dubna 2001
ipomn l své EDESÁTÉ narozeniny. A o svátku svatého Václava 28. zá í uplyne

ji  39 rok  ode dne, kdy zasedl za hrací st l zábrdovických varhan. Funkci editele
ru p evzal od svého otce. Je milovníkem klasické chrámové hudby, kterou p i

ka dé mo né p íle itosti se solisty, chrámovým sborem i orchestrem p stuje.

Je i skladatelem duchovní hudby. P ipome me si jeho kompozice z poslední
doby: v ned li 23. b ezna zazn lo z k ru jeho lahodné AVE,MARIA, opus 7a.
O Kv tné ned li 8. dubna v 9.45 hodin to bude POSTNÍ RESPONSORIUM
s podtitulem Klaníme se Ti, Kriste. Zden k Hatina je i elným pedagogem hry na
královském nástroji v Základní um lecké kole se zam ením na církevní hudbu v
Brn . Jeho áci vstupují svými absolventskými koncerty do um leckého sv ta práv
na k ru na eho chrámu. P sobí i v zájmové um lecké organizaci MUSICA SACRA

i organizování jejich akcí.

Duchovní správa i v ichni náv vníci zábrdovického kostela Nanebevzetí
Panny Marie p ejí jubilantovi hojnost duchovního i t lesného zdraví, aby je  dlouho
svou varhanní hrou obohacoval liturgii v na em kostele.
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íprava na první svaté p ijímání se po dohod  s rodi i koná ka dou
st edu odpoledne v 16.30 hodin na fa e.

Ø V ned li 22. dubna oslaví své 79.narozeniny ná  bývalý pan fará , otec
Ji í Bílek. P ejeme mu na zaslou ilém odpo inku ve Velkém Mezi í hojnost
po ehnání Bo ího a zdraví.

Ø Svátku svatého Ji í 24. dubna oslaví své 11. narozeniny na e adoptivní
farnice z Indie Leena Rebello. V ten den oslaví v Brn  - Zábrdovicích své
jmeniny otec J. Rous a ve Velkém Mezi í ná  bývalého duchovního správce,
otec J. Bílek. Na v echny dubnové oslavence budeme v na í farnosti myslet
v modlitbách.

Ø Oblastní charita Brno svolala zástupce farních charit z Brna a okolí na svoje ji
pravidelné jarní setkání, aby s nimi projednala výsledky T íkrálové sbírky 2001,
hospoda ení i úkoly a aktuality, které stojí p ed Oblastní charitou i p ed farními
charitami v roce 2001. Sch zka se uskute nila ve tvrtek 29. b ezna, a  po
uzáv rce tohoto ísla, tak e podrobn ji o ní budou v ící informováni na
nást nce.

Ø Na ned li 18. února 2001 vyhlásila eská biskupská konference finan ní sbírku,
její  výt ek byl zaslán k dispozici Svatému otci Janu Pavlu II. Ten tyto peníze,
podle svého uvá ení, pou ije v naléhavých pot ebách jako pomoc posti eným p i

zných katastrofách. V ící na eho kostela na sbírku nazvanou Svatopetrský
halé  p isp li ástkou 13.300 K . V em dárc m vyslovuje zábrdovická duchovní
správa Pán B h zapla .

Ø Farní charita Zábrdovice zaslala z vybraných pen z koncem b ezna 2001
ísp vek ve vý i 1000 K  na provoz konviktu bohoslovc  v Litom icích.

Ø O 4. ned li postní, 25. b ezna 2001 p i m i svaté v 9.45 hodin, se v na em
chrám  uskute nilo tzv. skrutinium katechumen . estní slavnost bude
sou ástí ob ad Bílé soboty 14. dubna 2001. Modleme se za to, aby Duch
svatý jejich víru posiloval nejen v tyto dny, ale po celý jejich pozemský ivot.

Ø DNEM FARNOSTI nazval duchovní správce  ned le, p i nich  se ve
spole enském sále fary setkávají v ící se svými duchovními a p áteli. V ned li
1. dubna se uskute nilo toto setkání u p íle itosti ivotního výro í editele
zábrdovického k ru pana Zde ka Hatiny.

Máte-li ve svém okolí nemocné nebo staré farníky, kte í by o Velikonocích
cht li p ijmout T lo Pán  a nemohou p ijít do kostela, ohlaste jejich

adresu v sakristii.
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Ζ φαρν  Μ ΑΤΡΙΚΨ

V uplynulém období p ijali svátost svatého k tu:

Miroslav Michal Mike
Nicolle Pl ková
Rosalinda Neméthová
Veronika Horváthová
Lucie Balá ová

          Ester Balá ová
         Veronika Balá ová

            Enriko Kry tof
            Pavel Chromý

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

Pavel ek a Iveta abková

ipravovaný varhanní  absolventský koncer t

Absolvent Základní um lecké koly se zam ením na církevní hudbu Ji í
Koukal, student ze t ídy Zde ka Hatiny, bude mít v na em kostele Nanebevzetí
Panny Marie v pond lí 23. dubna 2001 sv j absolventský koncert. Na programu
budou díla J. S. Bacha, F. X. Brixiho, C. Francka, H. Regera, S. Macha, J. Blatného
a dal ích. Spoluú inkovat budou Barbora Ham íková (housle) a editel ZU  Pavel
Ham ík (zp v). Za átek v 19.00 hodin.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÝÝÝ PPP RRR OOO GGG LLL AAA SSS ÁÁÁ EEE KKK PPP IIIPPPOOOMMMÍÍÍNNNÁÁÁ
e odpov di na postní otázky budou posouzeny a vít zové ohlá eni na d tské

ve erní m i svaté v úterý Svatého týdne 10. dubna 2001. D ti, nezapome te!
Pro osv ení va í pam ti je znovu opakujeme:

1. Ve kterém dnu v týdnu, kdy Pán Je  ustanovil svátost oltá ní, se konala
Poslední ve e Pán ?

2. Jak se jmenuje zahrada v Jeruzalém , kde byl Pán Je  zat en?

3. Kolik zastavení má K ová cesta na Golgotu, kde byl Pán Je
uk ován?

A na co se PROGLASÁ EK ptá ve velikono ním období?

1. Jak se jmenovala vesnice, kam li dva u edníci, ke kterým se p ipojil
zmrtvýchvstalý Pán Je ?

2. Co cht l na T le Pána Je e vid t apo tol Tomá ?

3. Jak se jmenuje místo, ze kterého vystoupil Pán Je  na nebesa?
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Odpov di odevzdejte nejpozd ji o 7. ned li velikono ní, to je 27. kv tna
(mimochodem, ten den má na  kostel 332. výro í své beatifikace - to je posv cení).
Vyhlá ení správných odpov dí bude v úterý 29. kv tna 2001 ve er.

Varhanní  koncer t  s  duchovními  p ísn mi

Jak u  se stalo tradicí,
spolupracuje zábrdovická farnost
v hudební oblasti s vedením Základní
um lecké koly se zam ením na
církevní hudbu, která má sídlo v Brn
na Smetanov  ulici. Poslucha i a
absolventi této ZU  tak získávají
mo nosti svá prvá um lecká vystoupení
presentovat na ve ejnosti
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Bylo tomu tak i v pond lí 26.
února 2001 ve er, kdy usedly ke
královskému nástroji zábrdovického

ru dv  dívky. Absolvující Irena Veselá
a Zita Pokludová ze t ídy Bc. Dagmar
Kola ové.

 Je  p ed za átkem koncertu
ivítal p ítomné za farnost Otec

M. Pazourek a za vedení ZU  její
editel p. Pavel Ham ík. Oba pop áli

inkujícím um lecký úsp ch a
poslucha m hluboký kulturní zá itek.

Pak u  se pod klenbou barokního
chrámu Nanebevzetí Panny Marie nesly
tóny skladby Esultatio, brn nského
skladatele Zde ka Pololáníka,
interpretované Irenou Veselou.
Varhanice zvládla náro nou skladbu s
jejími technickými obtí emi

s ne ekanou jistotou, která poslucha e
zaujala svou nezvyklou melodikou a
jejími variacemi. Varhanice Veselá byla
i citlivou doprovaze kou pro zp v
Markéty Kozákové nejen v jímavé
Biblické písni Antonína Dvo áka . 6
„Sly , ó Bo e, volání mé..“, ale i
v pís ové modlitb  francouzského
skladatele Césara Francka: „Ave,
Maria.“

Zvlá  náro ný úkol 6 dílné
Symfonie f moll (No.7.) Charlese Maria
Widona, trvající bezmála 30 minut,

iblí ila poslucha m svou varhanní
interpretací Zita Pokludová. Vyt ený
úkol se mladé hudebnici velmi zda il,
zvlá  v scherzu a adagiu, kdy se
projevila melodi nost skladby. Naplno
se rozburácely pí aly varhan, ovládané
i v záv re né skladb  Zitou
Pokludovou, v razantní Janá kov
Postludiu ze známé Glagolské m e.

Celý koncert v zábrdovickém
kostele byl hlubokým um leckým
zá itkem. Je jen koda, e p i
záv re né „d kova ce“ ú inkujících,
nebyly dívky p edstaveny aplaudujícímu
obecenstvu jménem.

VáM

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


