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VVVEEESSSEEELLLÉÉÉ   VVVÁÁÁNNNOOOCCCEEE   AAA   ŠŠŠŤŤŤAAASSSTTTNNNÝÝÝ   NNNOOOVVVÝÝÝ   RRROOOKKK   
 

Díky tomu, že Člověk je odjakživa tvor společenský a v současnosti svou 
společenskost komunikuje povětšinou skrze masová či jiná média, nutně si vytváří klišé, 
jako oblíbený prostředek této komunikace. Často proto, aby jiného Člověka potěšil, třeba 
hezkým pozdravem, nebo naopak, aby skutečnost slovy zastřel, aby nebyla tak ostrá, 
nebo nepříjemná, nebo smutná, nebo se Člověku nechce moc přemýšlet a investovat čas, 
a tak nadužívá emocionální pojmy, aniž by je myslel do důsledku vážně. Nebo prostě 
používá klišé, aby bez větších následků ve své společnosti přežil a nezbláznil se.  
 

Jsou klišé vysloveně hrůzná, jako když se třeba lékařsky asistované ukončení 
lidského života nazývá milosrdnou smrtí nebo zabití nenarozeného dítěte přerušením 
těhotenství. Pak jsou klišé možná s menšími negativními následky, přesto stejně vyčpělá  
a odporná. Například můj Člověk se při četbě či poslechu klišé o veselých Vánocích                   
a šťastných nových letech osypává a je mu nevolno. 
 

Toto důsledkem dějinných souvislostí téměř politické provolání dokázalo infiltrovat 
většinu světových jazyků, ovládnout ty určující a stát se popravdě globálním slovním 
smetím, které zhusta zapleveluje planetu právě v těchto dnech. 
 

Člověku se chce vytěsnit ta slova ze svého slovníku. Nemá je rád. Jenže bez nich 
se určité významy komunikují jen těžko. Jak se obejít bez slov vyjadřujících veselí a štěstí. 
Vymyslet jiná a učinit z nich po čase stejná klišé, jako byla ta první? Člověk chápe, že 
cesta je mnohem složitější: očistit ta slova a vrátit jim původní významy, jejich hloubku              
a razanci. 
 

Být veselý nemusí být jen „cha, cha, cha“. Veselé srdce je lehké, otevřené, 
obdarovávající, přijímající, milující. Štěstí je to, po čem Člověk touží. Štěstí je radost, touha 
i její naplnění, štěstí je být s druhým a mít rád. Štěstí je být přijímán a milován. Člověk 
Tomáš Špidlík říká, že spása je štěstí, které se nemusí cítit, ale je. Spása je štěstí věčné              
a vrchovatě dobré. 
 

Můj Člověk se rozhodl nezapírat pravdu o veselých Vánocích a šťastném Novém 
roce. Rozhodl se těmito slovy hlásat radostnou zvěst o povolání lidí. Chce hlásat Vánoce 
jako milostiplný čas pro ty, kteří jsou ochotní stát se pastýři, s lehkostí srdce spěchajícími 
poklonit se malému děcku, o němž s odzbrojující přímostí věří, že je to Pán. Můj Člověk 
chce hlásat Nový rok jako čas spásy, kterou Pán obdarovává, jako další šanci přihlásit se 
k ní, jako šanci znovu se učit milovat tak, jako On miluje.  
 

Vánoce a šťastný Nový rok! 
o. Jan 
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ZZZVVVOOONNNŮŮŮ   HHHLLLAAASSS   
   

                   Do světa těchto dní                                              Do času strachu 
                    a do všech rozcestí                                                násilí, zmatku 
               hlas zvonů z chrámů zní                                               vnáší nám 
                            Přináší                                                               do duše 
                              opět                                                           světlo a naději 
                betlémské poselství                                                      do srdce 
                                                                                                       Lásku 
                                                                                                                      (Antonín Reček) 
 

BBBOOOHHHOOOSSSLLLUUUŽŽŽBBBYYY   OOO   VVVÁÁÁNNNOOOČČČNNNÍÍÍMMM   AAA   NNNOOOVVVOOORRROOOČČČNNNÍÍÍMMM   OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   
 

4. neděle adventní 24. 12. 2006 
                               -  8.00 hod. ranní mše svatá ze 4. neděle adventní 
                               -  9.45 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
 

Vigilie Božího hodu vánočního 24.12. 2006 
- 24.00 hod. slavná půlnoční mše svatá s duchovní hudbou: 

I.Händel: Kyrie, Sláva na výsostech Bohu, P.K.Bříza: České ordinárium č. 
503, V.Říhovský: Vánoční zpěvy op. 21,  č 1,2,4, J.J.Ryba: Pastorela 
„Srdce plesá“, kancionál č. 222 a 201 

 
 

 
Všem návštěvníkům našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie přeje 
duchovní správa  milostiplné  prožití  svátků  narození  Páně a Jeho  

požehnání  v nastávajícím roce A.D. 2007. 

 
 

Pondělí 25. 12. Hod Boží vánoční 
- 8.00 hod. mše svatá s vánočním lidovým zpěvem 
- 9.45 hod. slavná vánoční mše svatá s duchovní hudbou: 

P.F.Hrušat: Solemnis processio, V.E.Horák: Missa pastoralis, J.Blatný: 
Koleda, F.Kolařík: Dvě pastorely, kancionál: č. 213, 201, 932 

- 18.00 hod. mše sv. s lidovým zpěvem  
Úterý 26.12. Svatého Štěpána, prvomučedníka   

- 8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
- 9.45 hod. vánoční mše svatá s duchovní hudbou: J.Očenášek: 

Česká mše vánoční op. 16, J.J.Ryba: Z růže vykvetla lilie, kancionál 
č.220,221,201 

- 18.00 hod. mše sv. s lidovým zpěvem  
 

Pátek 29.12. Svatého Tomáše Becketa  
- 18.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
- 19.00 hod Vánoční koncert duchovní hudby: Jan Jakub Ryba: 

Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ a pastorely českých mistrů 
 

Neděle 31.12. 2006 Svátek Svaté Rodiny a sv. Silvestra   
- 8.00 hod. ranní mše svatá s lidovým zpěvem 
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: E.Marhula: Česká 

vánoční mše koledová op. 13, kancionál č. 205, 219 a 201 
- 23.00 hod. Děkovná mše svatá s přehledem duchovního života 

farnosti v roce 2006 , Te Deum 
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Pondělí 1. 1. 2007 Nový rok 2007 – Slavnost Matky Boží Panny Marie  
- 8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem 
- 9.45 hod. slavná mše svatá s duchovní hudbou: V.Stehlík:  

Fanfára č.1, R.Führer: Missa pastoralis in A-D, V.Říhovský: „Poslyšte, 
bratři, jen..“, Jan N.Vitásek: Zdrávas, Maria, kancionál č. 220, 117, 201  

- 18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 
 

Pátek vigilie 5. 1. 2007 Zjevení Páně  
- 17.00 hod. adorace před Nejsvětější svátostí oltářní 
- 18.00 hod. mše svatá se svěcením vody, kadidla a křídy 

Sobota 6.1. 2007 Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří králů   
- 18.00 hod. slavná  večerní mše svatá 

Neděle 7.1. 2007 Svátek Křtu Páně, Konec vánočního období  
- 8.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem  
- 9.45 hod. mše svatá s duchovní hudbou: V.E.Horák: Missa 

pastoralis, Fr.Kolařík: Dvě pastorely,  J.Blatný: Koleda (Fr.Odvařil) 
- 15.00 hod. – dětská besídka u jesliček 
-   18.00 hod. večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

 

���������� 
 

ZZZAAAHHHÁÁÁJJJEEENNNÍÍÍ   TTTŘŘŘÍÍÍKKKRRRÁÁÁLLLOOOVVVÉÉÉ   SSSBBBÍÍÍRRRKKKYYY   222000000777   
se uskuteční v pondělí 2. ledna 2007 v 15.00 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla, 
kdy po mši svaté požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle všem tříkrálovým koledníkům, 
kteří třeba i v kostýmech králů přijedou do Brna. Na všechny čeká překvapení. Akci pořádá 
Diecézní i Oblastní charita v Brně. Z vybrané částky připadne část i na náš zábrdovický 
Dům dětí. V roce 2005 vynesla sbírka v naší diecézi 1,296.141,50 Kč. Po naší farnosti 
budou obcházet tříkrálové skupiny od pátku 5.1. do neděle 7.1. 2007. Prosíme o štědrost a 
vlídnost vůči nim.  

�������� 
 

NNNĚĚĚKKKTTTEEERRRÉÉÉ   VVVÝÝÝZZZNNNAAAMMMNNNÉÉÉ   DDDNNNYYY   AAA   SSSVVVÁÁÁTTTKKKYYY   TTTOOOHHHOOOTTTOOO   OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   
 

1. ledna   uplyne 14 roků od vzniku samostatné České republiky 
Světový den modliteb za mír 

5. ledna oslaví o. biskup Mons. František Václav Lobkowicz své 59 narozeniny 
6. ledna přijali o. Mons. Jaroslav Škarvada (1983) a  Mons. Diego Causero biskupská                          

svěcení 
7. ledna konec vánočního období 2006/07 

11. ledna uplyne 10 roků od biskupských svěcení o. Mons. Jiřího Paďoura                           
a Mons. Václava   Malého 

15. ledna před 38 roky (1969) se v Praze upálil student Jan Palach 
18. ledna bude Slavnost Panny Marie – Matky jednoty křesťanů 
19. ledna oslaví o. biskup Mons. Josef Hrdlička své 65. narozeniny 
  2. února Slavnost Uvedení Páně do jeruzalémského chrámu - Hromnic 
11. února  si připomeneme zjevení Panny Marie v Lurdech (1858)  a Světový den         

nemocných 
14. února v roce 1990 byli jmenovány biskupy o. Mons. Miloslav Vlk a Mons. Vojtěch                          

Cikrle 
  roku 869 zemřel v Říme svatý Cyril – Konstantin, bratr sv. Metoděje 

21. února Popeleční středa, začátek postní doby 
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PPPOOOHHHYYYBBBLLLIIIVVVÉÉÉ   SSSVVVÁÁÁTTTKKKYYY   VVV   CCCÍÍÍRRRKKKEEEVVVNNNÍÍÍMMM   RRROOOCCCEEE   222000000666///000777   
 

Vánoční období                   25.12. 2006 - 7. 1  2007 (Svátek Křtu Páně) 
Mezidobí 8. 1. 2007 – 21. 2. 2007  
Popeleční středa                  21. 2. 2007 (Začíná postní doba) 
Květná neděle                       1. 4. 2007 – 7. 4. 2007 (Svatý týden) 
Hod  Boží velikonoční           8. 4. 2007  
Velikonoční období             10. 4. 2007 - 27.5. 2007  
Nanebevstoupení Páně        17. 5. 2007   (Čtvrtek) 
Slavnost Těla a Krve Páně   7. 6. 2007 (Čtvrtek) 
Mezidobí   28. 5. 2007 - 1. 12. 2007  
První neděle adventní           2.12.2007  
 

MMMOOODDDLLLIIITTTBBBAAA   ZZZAAA   ZZZDDDAAARRR   EEEVVVAAANNNGGGEEELLLIIIZZZAAACCCEEE   
 

Církevní rok A.D. 2006/07 bude v zábrdovické farnosti obdobím nové evangelizace. Po 
přípravách trvajících několik měsíců je jasné, že ne všichni farníci se budou z různých důvodů 
podílet na uskutečňování přímých návštěv v domácnostech a osobním kontaktu s neznámými 
lidmi, kterým chceme přinést zvěst o Kristu Pánu a jeho království.  Aby i oni měli možnost se do 
této významné duchovní aktivity zapojit třeba doma v soukromí, a tak podpořit ty, kteří se rozejdou 
po domech, uveřejňujeme modlitbu, kterou se již od listopadu modlí skupina věřících v kostele, 
s úmyslem vyprosit pomoc Ducha svatého těm, kteří budou přímo evangelizovat.  

 

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 odpouštíš 
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 jako byla na věky věků. Amen 
 

�������� 
 

Společenství mladých připravuje na první mezidobí 2. farní ples. Sledujte  nedělní ohlášky. 

Sbírka na opravu zábrdovické farní budovy vynesla o slavnosti Krista Krále 40.000 Kč. 
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Třetí číslo XV. ročníku Života zábrdovické farnosti vyjde v sobotu 17. února 2007. 
ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně 
Zábrdovicích, Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor p. V.Műller.  
www.fara-zabrdovice.networx.cz 


