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SSSVVVAAATTTOOOPPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁBBBRRRDDDOOOVVVIIICCCKKKÉÉÉ   ZZZAAAMMMYYYŠŠŠLLLEEENNNÍÍÍ   
V MLČENÍ A TICHOSTI SRDCE SE MŮŽEME ZAMĚŘIT NA TRPÍCÍHO JEŽÍŠE 

Kde je poklad Tvůj, ať je i Tvé srdce. To se nám podaří, když vyjdeme ze sebe a 
dáváme druhým příklad, aby i oni vyšli ze sebe - a tak v předjaří se máme probudit, 
procitnout a vyjít ze stop života, které nikam nevedou a jsou zavádějící. Je třeba jít za 
Ježíšem, ať tomu říká každý, kdo chce, co chce. Často je nutné jít proti proudu většiny 
kolem nás, jenom mrtvé ryby plují s proudem. 

DOBA POSTNÍ OD NÁS ŽÁDÁ, ABYCHOM SE ZBAVILI SVÉHO OTROCTVÍ 

Tím je jakýkoliv hřích, jakákoliv nuda, jakýkoliv zlozvyk. Musíme vykročit ze své ulity, 
musíme se dostat ze své skořápky, tak jak se na jaře vyklubávají kuřátka ze svých 
skořápek. Vyjděme tedy ze svých stereotypů, které jsou nejen nepěkné, ale často se stávají 
škaredými a nepěknými projevy našeho chování a řečí. Rozpomeňme se! Doba postní je 
dobou příhodnou, ale my ji proto nesmíme zmeškat, ani se o minutu opozdit! Když sebe 
zvládneme, odpoutáme se od všeho, na čem trváme a lpíme, jinými slovy: rozbijeme svoji 
skořápku! Pak poletíme, v duchovním slova smyslu, přímo k Bohu na výsostech. Stačí, 
abychom se v postní době zbavili alespoň jednoho zlozvyku, a to bude dostačujícím 
důvodem k tomu, abychom se dostali blíž k Bohu. Každá prolomená skořápka našeho já 
přivede nás blíže k Bohu a umožní nám, abychom žili ve svobodě Ducha svatého a ve 
svobodě Božích dětí. 

DOBA POSTNÍ VYŽADUJE NAŠE ZTIŠENÍ 

My se musíme pohybovat jako v chrámu nebo v lese. Občas přispěje k našemu 
ztišení, když vypneme televizi nebo rádio a zaměříme se k trpícímu Ježíši, který za nás byl 
bičován a nesl těžký kříž. Naslouchejme mu a představme si ho. Nebo se přenesme  
v myšlenkách před svatostánek a zahleďme se na Něho. Taková čtvrthodinka ztišení nás 
posilní ve víře a naplní radostí. Odpoutáme se od všeho, co nás zatěžuje, a přenecháme to 
Bohu. Přestane pro nás neurotické puzení a my znovu objevíme život a náš život s Ježíšem 
nás ovlivní a promění tak, že se po určité době nepoznáme. 

Pane, prosíme Tě, obnov naši víru a naši zbožnost, zbav nás naší závislosti, 
abychom na ničem tvrdošíjně nelpěli, nauč nás vděčnosti a radosti z darů života, a to i těch 
darů, které jsou naplněny bolestí. 

Otec Miroslav 

        Vychází  10.2.2002  Číslo  3   ročník  X. 
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Antifona k Zachariášovu kantiku: 
Nastaly nám dny pokání, čas odpuštění a spásy. 

Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci! 
Z Denních modliteb církve 

 

PPPooobbbooožžžnnnooossstttiii   KKKŘŘŘÍÍÍŽŽŽOOOVVVÉÉÉ   CCCEEESSSTTTYYY   vvv   nnnaaašššeeemmm   kkkooosssttteeellleee   
Svatopostní doba začíná v roce 2002 POPELEČNÍ STŘEDOU, která připadá na 

 13. únor. První pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se bude konat v pátek 15. 2. 2002  
v 17.30 hodin po skončení výstavu Nejsvětější svátosti, který bude od 15.30 hodin. 
Pravidelné pobožnosti pak budou každou středu, pátek a neděli vždy v 17.30 hodin. 
O každém pátku výstav Nejsvětější svátosti. 

 

Křížová cesta Ježíše je i křížovou cestou nenarozených dětí 
Na den slavnosti ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 25. března připadá i den modliteb za 

nenarozené, nechtěné děti. Připojme se modlitbami za ženy, které stojí  před vážným 
životním rozhodnutím 

 
1. zastavení - KRISTA ODSUZUJÍ NA SMRT  
+ Jsem odsouzeno k smrti dřív, než  jsem se narodilo! 
Nezplodila mě láska - proto mě nikdo nelituje. + 
2. zastavení - JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ NA SVÁ RAMENA KŘÍŽ  
+ Na mně leží prokletí nechtěného, a proto mě všichni 
proklínají. - Musím být odstraněno.+ 
3. zastavení - JEŽÍŠ POPRVÉ PADÁ POD KŘÍŽEM  
+ Jsem jen "případ", nejsem člověk, jsem jen "případ" 
nechtěného těhotenství, který lze odstranit. 
 
 

4. zastavení - JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU + Tvé setkání s Matkou bylo bolestné. 
                      Ale já nemám maminku, která by mě oplakávala. Jsem uzavřeno v lůně ženy,  
                      která mě dá zavraždit. Copak zapomněla, že páchá hřích? + 
5. zastavení - ŠIMON CYRENSKÝ POMÁHÁ KRISTU NÉST KŘÍŽ + Tobě, Pane, pomohl  
                     člověk nésti kříž. Mě však nikdo nepomůže. Lékař dokonce podá ženě  
                     narkózu - aby netrpěla, když v ní budu umírat. Já nebudu trpět? + 
6. zastavení - VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU + Kdyby i mne v mé bezmocnosti  
                      potěšila některá Veronika! Což nikoho nezajímá moje lidské neštěstí?  
                      Proč mlčí zákonodárci? Proč mlčí křesťané..? + 
7. zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM PODRUHÉ + Dokud jsem takto malé, mohou  
                      mne zahubit. Můj "otec" počítá, kolik bych ho mohlo stát peněz. 
                      Má smrt je lacinější - a proto zahynu! + 
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8. zastavení - JEŽÍŠ TĚŠÍ JERUZALÉMSKÉ ŽENY + Ani Tobě, Ježíši, nepomohly plačící  
                      ženy. Nemohly zabránit Tvé smrti. Ani mé smrti  zákony nezabraňují, naopak  
                      ji beztrestně umožňují! + 
9. zastavení - JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ + "Případ" je jasný: musím padnout.  
                      Lidské plánování zjistilo: na celé zemi není pro mne místo ani chleba. 
                      Musím zemřít. + 
10. zastavení - JEŽÍŠE ZBAVUJÍ ROUCHA + Z Tebe, Pane, před ukřižováním strhali oděv.  
                      Já nemám ani plenu, mám jen svou kůži. Za ni mne uchopí. + 
11. zastavení - JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ + Tebe, Pane, přibili na kříž. Mne rozřežou na  
                        kusy a všechno dobře spočítají, aby u ženy nedošlo k infekci - a smrti! + 
12. zastavení - JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI + Ty, Pane, umíráš - i já umírám. Ty jsi nevinný -  
                        já také. Vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého Království věčného pokoje  
                        a života. + 
13. zastavení - JEŽÍŠE SNÍMAJÍ Z KŘÍŽE + Jako mrtvý jsi, Pane, spočinul v klíně své  
                        Matky, ze kterého jsi byl zrozen. Ale já? Jsem jenom prokletí, břemeno ženy,  
                        kterou bude časem obtěžovat její svědomí..+ 
14. zastavení - JEŽÍŠE UKLÁDAJÍ PŘÁTELÉ DO HROBU + Tebe, pane, ukládají přátelé  
                       do hrobu. Mne, nechtěné, odvezou ke spálení. Budu čekat na soudný den  
                       a budu muset svědčit proti "svým rodičům". + 

Podle Dr.P.Richarda Thelmana, faráře ze sv. Gallenu 

Mše  svaté  v  někter ých  br něnských  nemocni c ích  
Církev svatá ve snaze vyjít vstříc touze některým nemocným, hospitalizovaným  

v brněnských nemocnicích, účastnit se mše svaté, po dohodě s vedením příslušných 
ústavů koná pravidelně bohoslužbu mše svaté v těchto nemocnicích: 
• Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec,Brno: úterý a sobota: 16.00 hod. 
• Fakultní nemocnice v Bohunicích: sobota 15.00 hodin 
• Fak. nemocnice sv.Anny, Pekařská: pondělí,středa,pátek,sobota: 14.30 hod. 
• Nemocnice Milosrdných bratří, Polní ul.:středa 15.30, neděle 10.00 hodin 
• Porodnice, Obilní trh: sobota 16.30 hodin 
• Psychiatrická léčebna, Brno - Černovice: sobota 14.15 hodin 

Mše svaté jsou konány i v některých domovech důchodců, invalidů, pokojného stáří 
či ústavech sociální péče: 
• Domov důchodců, Židenice, Nopova 96: 1. sobotu v měsíci v 9.30 hodin 
• Domov invalidů,Vinohrady,Vinařická 1:   2. sobotu v měs. v 17.00 (v zimě) 18.00 (v létě) 
• Domov pokojného stáří, Kamenná ul.č. 29: neděle 15.30 hodin 
• Ústav soc. péče v Chrlicích:  1. neděli v měsíci v 15.00 hodin 
• Ústav soc. péče, Král. Pole, Kociánka: středa 16.00 hodin 

O místnostech, kde jsou mše svaté konány, je třeba se informovat na místě. 
Možnost duchovní služby (návštěva kněze, podání sv. přijímání) poskytují v ostatních 
nemocnicích nejbližší farní úřady. Na ně se lze informovat  telefonicky na děkanství  
- tel. číslo 0775/20 60 77. 
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Svě t ový  de n  nemoc nýc h  
Letos ve výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech - 11. února 1858 -  slaví celá 

církev Světový den nemocných. V našem kostele se při večerní mši svaté bude udílet 
svátost nemocných (dříve se jí nevhodně říkalo „poslední pomazání"). Přijmout tuto svátost, 
spočívající v modlitbě a pomazání čela a dlaní rukou svatým křižmem, mohou všichni, kdož 
jsou vážně nemocní nebo je čeká operace, a lidé starší 60 let života. 

 

CCCeeelllooossstttááátttnnnííí   ssseeetttkkkááánnnííí   mmmlllááádddeeežžžeee   

ve Žďáru nad Sázavou se bude konat od 13. do  
18. srpna 2002. Přihlášky a bližší informace lze získat na 
Diecézním centru mládeže (DCM) v Brně - Petrov nebo na 
adrese www.volny.cz/zdar2002. Toto setkání bude 
navazovat na Světové setkání mládeže se Sv.otcem Janem 
Pavlem ll. v kanadském Torontu, které bude letos od 23. do 
27. července. 

 

OOO   BBBEEESSSÍÍÍDDDCCCEEE   UUU   JJJEEESSSLLLIIIČČČEEEKKK   ---   JJJIIINNNAAAKKK   
            Na neděli o svátku Křtu Páně odpoledne se těšil houfec rómských dětí. Nazkoušeli 
totiž divadelní scénku a předvedli ji při tradiční besídce u zábrdovických jesliček. Svatý 
Petr, sedící u nebeské brány měl však problém. Jedna dušička chtěla do nebe i se svým 
medvídkem. Ale pro tento případ neměl strážce brány žádné dispozice. Ani v přinesené 
knize nenašel případ, že by bylo povoleno nosit do rajské blaženosti dětské hračky. 
Nepomohl svojí přímluvou ani přivolaný svatý Mikuláš. Všechno však dobře dopadlo ve 
chvíli, kdy se přihrnul houfec snědých zpívajících kůrů andělských v bílých komžích, který 
dušičce i s medvídkem do ráje pomohl.- Měli jste škodu, když jste zůstali doma a neviděli tu 
radost ze hry! 
            Potom přišly na řadu koledy. Známé i neznámé. S doprovodem kytary nebo 
několika fléten. Zpívané rómskými dětmi i těmi ostatními. A taky sólově. 
            Díval jsem se po tvářích početného obecenstva a viděl v nich radost. A tu mělo jistě 
i betlémské Dítě. Jen nemohl být zhodnocen Proglasáček. Možná proto, že obě vítězky  
u jesliček chyběly. 
            Abych nezapomněl! O Božím hodu vánočním odpoledne se děti sešly v sále na 
faře, kde bylo pro ně připraveno loutkové divadlo a taky muzikanti. Ale tam jsem bohužel 
chyběl já, takže ať vám o tom povědí ti, kdož tam byli. 

 

POTKALI SE DVA. JEDEN SE PTÁ DRUHÉHO: 

Co děláš, jak se máš? - Připravuji se svým životem na život věčný. 
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HH  ll  áá  ss  íí      ss  ee      zz  áá  bb  rr  dd  oo  vv  ii  cc  kk  ýý      PP  rr  oo  gg  ll  aa  ss  áá  čč  ee  kk  

Nastává nám vážné předvelikonoční období nazývané DOBA POSTNÍ. 
Tentokrát bude váš úkol poněkud složitější. Vyzvedněte si zvětšený obrázek Křížové 

cesty v sakristii, zadívejte se na něj a označte číslem jednotlivá zastavení. Na druhou, 
čistou stranu napište vedle jednotlivých čísel zastavení (krátce, někdy stačí dvě, tři slova), 
co je namalováno. Do posledního, prázdného oválu nakreslete, co následovalo za tři dny 
po smrti Páně. Pro toho, kdo se zúčastní pobožnosti křížové cesty, nebude úkol žádným 
neřešitelným problémem. 

Zhodnocení vašich odpovědí bude v úterý po dětské mši svaté 

o Svatém týdnu, to je 26. března 2002. 

 

CCCOOO   VVVIIIDDDĚĚĚLLLAAA   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   MMMYYYŠŠŠ   
25. 12. 2001 jsem si chtěla trochu odpočinout, užít vánoční pohody a nacpat si 

bříško z uloupených zásob z farní kuchyně, když jsem najednou uslyšela křik, hluk, dětské 
pištění, až mi v krku zaskočil kousek ementálu. Rozzlobeně jsem vystrčila hlavičku ze 
svého pelíšku. Jůůů, těch lidí. Spousta malých a spousta velkých. Sedají si, šoupají 
židličkami a klábosí. Co se to tu chystá? A hele, Oče Jirka. Toho znám. Chodím k němu na 
sladkosti, co má přichystané pro děti. Něco vykládá, v ruce drží kameru a usmívá se. Děti 
jsou už neposedné a nemohou se dočkat. Čeho? No přece divadelního představení! Bude 
pohádka O zakletém princi. Pozor! Už je tu mluvící vrána a princ Vilík, zlá čarodějnice a 
hodná Amálka, která prince vysvobodila z kocouřího zakletí. Dala mu pusu a byl šťastný 
konec. Pohádku nám zahráli Lenka Vallová a Radko Bohatec – loutkoherci, kteří se svými 
pohádkami jezdí po celém kraji. 

Úplně jsem zapomněla, že se zlobím a byla jsem smutná, že to krásné vánoční 
odpoledne končí. Ale najednou vbíhá na pódium taková normální rodinka. Vlastně to nebyla 
úplně normální rodinka , ale Anička, Janek, Jakub, jejich maminka Pavla a babička 
s dědečkem. Škoda, že jste tu nebyli s námi. Taková to byla paráda! Všichni zpívali a hráli 
na prapodivné hudební nástroje, které jsem ještě nikdy neviděla. Babička Košíková nám to 
naštěstí všechno vysvětlila. Tobě to, Aničko, moc slušelo. Měla jsi ve vlasech červené 
mašličky, a i když jsi už byla trochu unavená, tak jsi zazpívala úplně všechny písničky. Taky 
jsi pomohla dědečkovi hrát na kytaru. To já bych nedokázala. Kluci s dědečkem se ke konci 
vystoupení pěkně rozparádili, až se celá fara otřásala v základech. Maminka Pavla z toho 
nebyla nadšená, protože nevěřícně vrtěla hlavou. Ale nám se to opravdu moc líbilo, a tak 
jsme zpívající rodince pořádně zatleskali.  

A potom se už všichni rozloučili, posbírali loutky a nástroje, a já jsem zůstala zase 
sama a dojedla jsem si ten ementál. Doufám, že se podobná besídka bude brzy opakovat. 
Přijdete taky? Já tam budu určitě! 

       Zdraví Vás farní myška Emilka 
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NNNěěěkkkttteeerrrééé   ddduuuccchhhooovvvnnnííí   sssllluuužžžbbbyyy   vvveee   fffaaarrrnnnooossstttiii   vvv   rrroooccceee   222000000111:::   

POČET UDĚLENÝCH SVÁTOSTÍ a SVÁTOSTIN: 

• Do církve Kristovy bylo SVATÝM KŘTEM přijato celkem 108 novokřtěnců,  
55 dívek a 53 chlapců.  

• Poprvé přijalo TĚLO PÁNĚ 12 komunikantů. 

• Svátostné MANŽELSTVÍ uzavřelo v chrámě Nanebevzetí Panny Marie 8 párů. 

• Z kostela bylo vypraveno celkem 6 pohřbů. 

• Náboženství bylo vyučováno na těchto školách v těchto ulicích: Kuldova, 
Vranovská, Stará, Bratislavská, Sekaninova, Merhautova. 

 

KKKrrrááátttkkkýýý   pppřřřeeehhhllleeeddd   hhhooossspppooodddaaařřřeeennnííí   fffaaarrrnnnooossstttiii   zzzaaa   rrroookkk   222000000111   

PŘÍJMY: 
- sbírky        449 171,- 
- dary - fyzické osoby      288 307,- 
- dary - právnické osoby        26 000,- 
- dary – ostatní tuzemské        24 000,- 
- dary zahraniční       102 200,- 
- nájemné z budov a předmětů       55 000,- 
- příspěvek od diecéze        15 000,- 
- úroky z vkladů           3 695,- 
- příspěvek od okresního úřadu     200 000,- 
- ostatní příjmy         61 044,- 
- zůstatek hospodaření ke dni 31.12. minulého roku    12 680,- 

PŘÍJMY CELKEM               1 237 101,- 

VÝDAJE: 
- mzdy          29 904,- 
- daň z příjmu zaměstnanců         8 060,- 
- soc. a zdravotní pojištění        18 766,- 
- režijní výdaje       288 730,- 
- opravy památek        612 868,- 
- opravy ostatní         35 427,- 
- odeslané sbírky a příspěvky       85 848,- 
- ostatní výdaje         90 981,- 

VÝDAJE CELKEM               1 170 717,- 
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ      + 66 384,- 
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NNN   eee   jjj   kkk   rrr   ááá   sss   nnn   ěěě   jjj   ššš   ííí         ddd   ááá   rrr   eee   kkk   

V pondělí 11. února uplyne již 144 roků ode dne, kdy se čtrnáctileté francouzské 
dívce Bernadettě Soubirousové poblíž Lurd ve skalní jeskyni "de Massabielle" zjevila Panna 
Maria. Zjevení se opakovalo ještě sedmnáctkrát, poslední bylo 16. července 1858.  
Z jeskyně vytryskl zázračný pramen, k němuž od té doby putují zástupy věřících prakticky  
z celého světa. Na místě se dějí podivuhodná zázračná uzdravení.Do roku 1959 jich bylo 
úředně prokázáno 58! Pražský židovský spisovatel Franz Werfel, který utíkal před nacisty  
z okupovaného Československa přes Francii, učinil slib: bude-li zachráněn, napíše  
z vděčnosti knihu o těchto událostech. Tak vznikla Píseň o Bernadettě. 

V loňském roce navštívila Lurdy jedna mladá zábrdovická farnice. 

"Ráda bych se na okamžik zastavila a zavzpomínala na 
chvíle strávené v Lurdech, místě zjevení Panny Marie Bernadettě 
Soubirousové. 

Podobně jako svatá Bernadetta může i každý poutník  
a návštěvník Lurd zakusit blízkost Panny Marie, neboť Matka 
Boží je na tomto místě stále přítomna. Cítíte vlídnost, něhu  
a lásku, s jakou vás objímá a zve do své náruče. V její blízkosti 
chcete zapomenout na svět okolo sebe. Matka Boží nás skrze 
svou náruč sbližuje s naším Pánem. Je nutné si ale uvědomit 
svoji nicotnost a ubohost. 

Abychom alespoň na chvíli prožili kousek nesmírné Boží 
lásky, která se na tomto místě dává poznat, potřebovali bychom 
přinejmenším jeden týden. A to nemluvím o zhlédnutí míst 
spjatých se životem svaté Bernadetty. 

Prožila jsem v Lurdech 14 nádherných dní, ke kterým se 
stále vracím. Zde, doma, v každodenním životě je o hodně těžší 
žít pouze a výhradně v přítomnosti Matky Boží a jejího Syna. 

Jako bych byla v Lurdech na okamžik uvedena do předsálí ráje, a pak se musela vrátit 
zpět. 

Děkuji svým rodičům za tento nejkrásnější a nezapomenutelný dárek, který jsem od 
nich k narozeninám dostala. Doufám, že se budu ještě moci do Lurd někdy podívat."  

M.G. 

 

 

 

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně 
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 05/45 21 21 56. Připravuje redaktor Václav Műller, 
grafická úprava Ing. Roman Smékal. 
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Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém a Judsko a celé 
okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho 
v řece Jordánu pokřtít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; 
  vždyť je psáno: „Svým andělům dá 
    příkaz a na ruce tě vezmou, abys  
         nenarazil nohou na kámen! “ 

   Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl 
   pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet  
   nocí, až nakonec vyhladověl. 

Mt 4,1-11 

   Jsi-li Syn Boží, řekni, 
    ať z těchto kamenů 
            jsou chleby. 

   Ježíš odpověděl: „Je psáno: ,Ne jenom chlebem bude  
   člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “ 

                            Je také psáno: 
  „Nebudeš pokoušet Hospodina,  
                Boha svého“ 

 

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu 
 
 
 

    Toto všechno ti dám,  
  padneš-li přede mnou 
   a budeš se mi klanět. 

 
 
 

              Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 
      „Hospodinu, Bohu svému, se budeš 
           klanět a jeho jediného uctívat.“ 

Pak ho ďábel vezme na vysokou horu a ukáže mu všechna království světa 

 

        V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, 
   andělé přistoupili a obsluhovali ho. 


