SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ
Svatý Pavel za hradbami

VELIKONOCE L. P. 2022
Program přípravy a liturgických oslav
Ze života farností
Velikonoční různočtení
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Děkuji vám všem, kteří se za diecézi a její dobré fungování na všech
úrovních modlíte, vám, kteří ji jakýmkoliv způsobem podporujete, ale zvlášť
vám, kteří se na jejím chodu konkrétně podílíte. Děkuji i vám všem, kteří se
modlíte za svého biskupa a nyní také za jeho nástupce.
Se starostí o diecézi mne tíží jedna věc, která se dotýká nás všech. Je to
klesající počet duchovních povolání. Loni byl vysvěcen jeden jáhen, jeden kněz
a do semináře byl za naši diecézi přijat pouze jeden kandidát. A tak vás prosím
rovněž o modlitby za nová povolání ke kněžství. Prosím i o modlitby za kněze
ve vašich farnostech, aby věrně obstáli v náročné službě a i v této složité době
vydávali svědectví o Kristu.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle: Z pastýřského listu k 245. výročí diecéze
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Byl vzkříšen, není tady!

„Hledáte
Ježíše
Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen,
není tady.“ Tak zní
poselství Velké noci.
K
Velikonocům
nepatří jen kříž a hrob,
ale i život a vítězství.
Možná
prožíváme
obavy o sebe, o církev,
o svět, o budoucnost.
Covidová pandemie
a teď válka na Ukrajině
– co přijde ještě. Jako by zlo ovládlo srdce lidí, jako by Bůh všechno prohrál.
Nelekejme se zla, které se valí světem. Nezapomeňme, že máme účast na
Kristově vítězství, a to i ve chvílích, kdy se nám může zdát, že se proti nám
zvedá celé peklo. Je-li člověk skutečně spojen s Kristem, je mrtvý pro hřích
a žije pro Boha.
To ovšem nedokážeme jen vlastními silami. Zaposlouchejme se do Božího
slova, které nás vyučuje, posvěcuje a posiluje naše srdce. Zakoušejme setkání
s živým Bohem v eucharistii. Eucharistie je vstup do eschatonu. Je to vstup do
Božího království, kde potkám všechny světce, kde uvidím, jak skončí celé
dějiny.
Emauzským učedníkům také zahořelo srdce, když jim cestou otvíral Písma
a poznali ho při lámání chleba. Jako křesťané známe a máme klíč k naději,
a to nejen pro sebe. Křtem jsme se stali způsobilí probouzet naději i našich
bližních a celé naší společnosti. Budeme-li žít Velikonoce i v praktickém
životě, budeme lidmi nové naděje.
Váš P. Blažej Hejtmánek
P. Vladimír Záleský
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Velikonoční program
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Květná neděle – 10. dubna:
7:30 a 10:00 mše svatá s žehnáním ratolestí
(doprovází schola)
14:30 Křížová cesta
18:00 Mše svatá
Velikonoční svátost smíření:
Pondělí 11. dubna od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 (více zpovědníků)
Úterý 12. dubna od 16:00 do 18:00
Zelený čtvrtek – 14. dubna, památka Večeře Páně:
18:00 mše svatá, do 22:00 tichá adorace
Velký pátek – 15. dubna, památka Umučení Páně (přísný půst):
8:00 ranní chvály, po nich adorace do 22:00 (kaple sv. Barbory)
14:00 křížová cesta
15:00 velkopáteční obřady
Bílá sobota – 16. dubna:
9:00 ranní chvály a obřad Effatha, adorace do 18:00 (kaple sv. Barbory)
Velikonoční vigilie: 20:00 se svátostí křtu dospělých
Neděle – 17. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:00 a 18:00 mše svatá s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční – 18. dubna: 8:00 mše svatá

**********
„Postní doba nám každý rok připomíná, že ‚dobrotivosti spolu s láskou, spravedlností
a solidaritou nedosáhneme jednou provždy. Musejí se uskutečňovat každý den.‘
Prosme tedy Boha o trpělivou vytrvalost rolníka, abychom neztráceli trpělivost
v konání dobra krok za krokem. Kdo upadne, ať vztáhne ruku k Otci, který nám
pokaždé pomůže vstát. Kdo zbloudil, ošálen posedlostí Zlého, ať nemešká a vrátí se
k tomu, který ‚mnoho odpouští‘. V této době obrácení nacházejme oporu v Boží milosti
a v církevním společenství a nikdy neochabujme v zasévání dobra. Půst připraví půdu,
modlitby ji zkypří, dobrosrdečnost ji zúrodní.“
Papež František: Poselství k postní době 2022
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Velikonoční program
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Květná neděle – 10. dubna:
9:00 mše svatá
14:00-16:00 svátost smíření (cizí zpovědníci)
17:00 Ekumenická bohoslužba za mír na Ukrajině (Zelená hora)
Zelený čtvrtek – 14. dubna, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 21:00 adorace
Velký pátek – 15. dubna, památka Umučení Páně (přísný půst):
15:00 křížová cesta, 16:00 velkopáteční obřady
Kostel bude otevřen do 21:00 k adoraci
Bílá sobota – 16. dubna:
9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00
Velikonoční vigilie: 21:00 se svátostí křtu a biřmování
Neděle – 17. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů
15:00 až 16:00 bazilika otevřena k modlitbě
Pondělí velikonoční –18. dubna: 9:00 mše svatá

**********
„Kristovo vzkříšení vdechuje život pozemské naději a skrze ‚velkou naději‘ na věčný
život vkládá do doby přítomné zárodek spásy. V trpkých zklamáních z mnoha
nesplněných snů, v obavách z různých hrozeb, v beznaději naší chudoby upadáme do
pokušení uzavřít se do vlastního individualistického egoismu, stáváme se lhostejnými
vůči utrpení druhých. Ani nejlepší zásoby však nejsou v praxi nevyčerpatelné: ‚Junáci
zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí.‘ Bůh však ‚znavenému dává sílu,
bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Ti, kteří doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli
dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy‘.“
Papež František: Poselství k postní době 2022
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO
ŽĎÁR I Denně od 8:00 do 18:00 hodin, kostel sv. Prokopa
Otevřený kostel
Každý den naleznete otevřený kostel k zastavení a modlitbě uprostřed
shonu všedního dne. Děkujeme všem průvodcům, kteří se podílejí na hlídání
kostela.
ŽĎÁR II 16. každého měsíce 20:00-22:00 (léto) a 19:00-21:00 (zima), poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Nikodémova noc na Zelené hoře
„Dialog mezi Ježíšem a Nikodémem, je opravdovým teologickým
traktátem. Zde je všechno: katecheze, teologická reflexe i povzbuzení.
A pokaždé, když ji čteme, nacházíme více bohatství, více vysvětlení, jež nám
umožňují chápat Boží zjevení.“
Papež František
Nikodémova noc probíhá na Zelené hoře každého 16. dne v měsíci.
Adorace probíhá v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je možné
se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.
ŽĎÁR II Poslední sobota měsíce 18:00, křížová chodba fary
Biblické hodiny: Žalmy
Letos jsme obnovili biblické
hodiny – vždy poslední sobotu v
měsíci v křížové chodbě
klášterní fary v 18 hod.
Probíráme
žalmy,
tuto
pokladnici biblické modlitby.
Papež František mluvil před
rokem o knize Žalmů:
„V Žalmech nacházíme
všechny lidské city: radosti, bolesti, pochyby, naděje i hořkosti, jimiž je náš
život prostoupen. Bůh Otec svým Duchem inspiroval srdce krále Davida
a dalších žalmistů, aby každého muže a ženu učil chválit Jej, děkovat Mu,
prosit Ho, vzývat Jej v radosti i bolesti a vyprávět o Jeho podivuhodných
dílech a o Jeho Zákoně. Žalmy nejsou texty vzniklé na psacím stole, nýbrž
často dramatické invokace, jež prýští z hlubin života. K jejich modlitbě
postačí být tím, čím jsme.“
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ŽĎÁR II Soboty 2. a 9. dubna 2022 v 18:00, křížová chodba fary v klášteře
Cyklus přednášek z historie kláštera: Historia magistra vitae
„Historie
je
učitelkou života, má
však málo žáků,“ to jsou
slova
profesora
Giacomo Martina, SJ.
Římskokatolická farnost
Žďár nad Sázavou 2 Vás
srdečně zve na cyklus
přednášek z historie,
architektury a dějin umění, který se koná v sobotu 2. dubna v 18:00 hodin, kdy
k nám promluví Ing. arch. Zdeněk Chudárek, odborný garant NPÚ na téma
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v letech 1994
až 2010. Navážeme v sobotu 9. dubna opět v 18:00 hodin, kdy prof. PhDr.
Jiří Kroupa, CSc., profesor dějin umění, vystoupí s přednáškou Modely
a kresby, aneb jak projektoval barokní architekt. Obě přednášky budou
probíhat v klášteře v křížové chodbě fary. Vstupné dobrovolné. Všichni jste
srdečně zváni.
ŽĎÁR II Neděle 10. dubna 2022 v 17:00, kostel sv. Jana Nepomuckého
Modlitba za Ukrajinu: Ekumenická bohoslužba za mír a ukončení války
Na Květnou neděli se v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého uskuteční
ekumenická bohoslužba s modlitbou za mír a za ukončení války na Ukrajině.
Srdečně jsou zváni všichni křesťané z různých křesťanských církví a také
ukrajinští obyvatelé a váleční emigranti.
ŽĎÁR I Sobota 30. dubna v 18:00, kostel svatého Prokopa
Svátost nemocných
Svátost pomazání nemocných budeme ve farnosti svatého Prokopa
udělovat v sobotu 30. dubna. Od 17:00 hodin můžete přistoupit ke svátosti
smíření, následuje v 18:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných.
Mohou ji přijmout vážně nemocní (nezáleží na věku) nebo starší lidé.
ŽĎÁR I Neděle 8. května 10:00, kostel sv. Prokopa
ŽĎÁR II Neděle 29. května 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
První svaté přijímání
Prosíme vás o modlitbu za naše děti a jejich rodiny.
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ŽĎÁR II Sobota 14. až pondělí 16. května, kostel sv. J. Nepomuckého
Svatojánská pouť na Zelené hoře
Svatojánská pouť se letos uskuteční o víkendu 14. a 15. května a potom
také přímo v den slavnosti, v pondělí 16. května. Letošním hlavním
celebrantem bude P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe.
ŽĎÁR II Pátek 27. května, Zelená hora
Ženský pěvecký sbor Akordum
Sbor z Prahy Uhříněvsi pod vedením dirigenta Ondřeje Kunovského
představí Pergolessiho Stabat Mater.
ŽĎÁR II Sobota 28. května, Ořechov – Křižanov
Pěší pouť ke svaté Zdislavě do Křižanova – 770. výročí zesnutí
V letošním roce si
připomínáme
významné jubileum
spojené s naší světicí,
paní Zdislavou. Jak
uvádí
Dalimilova
kronika, žena svatého
života, paní Zdislava
z Lemberka, zemřela
v roce 1252. Pojďte
s námi na krátkou pěší pouť – již v minulých letech jsme se vydali ke
sv. Zdislavě do Křižanova. Každý rok volíme trochu jinou cestu tak, aby byla
zajímavá, a přitom nenáročná i pro děti a rodiče s kočárky. Připojte se k nám
a vezměte s sebou celou rodinu! Sraz je ve 13:00 v Ořechově za Křižanovem
(osobní vlak odjíždí ze Žďáru nad Sázavou ve 12:34). Z Ořechova jdeme přes
Ronov – zastavíme se v kapli sv. Antonína Paduánského, kde je nástropní
malba od Karla Františka Töppera z roku 1727. Potom pěšky kolem
Chlostovských rybníků do Křižanova – 7 km krásnou cestou. Poutní mše svatá
v Křižanově bude v 17:00 hodin.
ŽĎÁR II Sobota 4. června 20:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Svatodušní vigilie
Večerní liturgií se připravíme na slavnost Seslání Ducha svatého, v případě
dobrého počasí na rajském dvoře.
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„Duch svatý vnitřně obnovil apoštoly a udělil jim sílu k odvážnému
a nebojácnému hlásání zvěsti: ‚Kristus zemřel a vstal z mrtvých!‘ Zbaveni
jakékoliv obavy začali mluvit otevřeně a odvážně. Z ustrašených rybářů se tak
stali odvážní hlasatelé evangelia. Dokonce i jejich nepřátelé nechápali, kde
se v lidech tak ‚neučených a prostých‘ bere taková odvaha a schopnost snášet
s radostí protivenství, utrpení a pronásledování. Nic je nemohlo zastavit.“
Benedikt XVI.
ŽĎÁR I Neděle 3. července, kostel svatého Prokopa
Farní pouť svatého Prokopa
Slavnost patrona naší farnosti, svatého Prokopa, letos oslavíme v neděli
3. července při bohoslužbách v 7:30, 10:00 a 18:00 hodin. Svátostné
požehnání a slavnostní Te Deum se uskuteční ve 14:30 hodin.
„Dále ujímal se chudých s takovým bohatstvím soucitu od Boha vrozeným
a staral se o ně s tak odhodlanou a radostnou starostlivou obětavostí, jako
kdyby tu zcela zřejmě byl sám Kristus. A tak jeho péčí došli obživy všichni
otrhanci a sirotci toho kraje. Spěchalo pak k němu množství věřících, kteří
v srdci svém si přáli dáti výhost ziskům tohoto světa a zůstati s ním.“
Legenda svatoprokopská
ŽĎÁR II Úterý 5. až pátek 8. července, Posázaví
Farní puťák pro mládež: Posázaví
Letos se chceme vydat z prokopské Sázavy až k soutoku do Davle - krásný
kraj a ráj prvorepublikových trampských osad… Občas se svezeme
Posázavským pacifikem. Vyjíždíme 5. července ve 13:00 hodin. Bereme děti
a mládež již od 12 let, a pokud jsou trochu zdatní, tak již od 11 let. Jsme ale
rádi, když jede i starší mládež, která dotváří tu správnou atmosféru puťáku.
P. Vladimír
ŽĎÁR II Sobota 16. – pátek 22. července, Fryšava
Farní chaloupka na Fryšavě
Milí rodiče a táborníci! Zveme všechny děti na letní Chaloupku 2022, která
se uskuteční ve Sněžném v termínu 16. – 22. července 2022. Těšit se můžete
na spoustu zábavy, příjemné chvíle s kamarády, dobrodružné výpravy a výlety
do přírody. S kým? Marťa, Lucka, Vojta, Markéta, Vladěnka, Šimon, Jan,
Linda, Káťa, Valča a Saša. Kde se přihlásit? Zájemci prosím pište na e-mail
makybo@seznam.cz (Markéta Bořilová) nebo veselavladenka@seznam.cz
(Vladimíra Veselá).

7

ŽĎÁR II Neděle 17. – so 23. července, Kosovo
24. diecézní expedice mládeže
Milí mladí přátelé, letošní
expedice – v pořadí 24. –
bude, dá-li Pán, směřovat do
Kosova. Odjíždět chceme
v neděli 17. července a návrat
plánujeme v sobotu večer
23. července. Tedy krátká
výprava
na
šest
dní.
Projedeme
Srbskem
a zamíříme
do
Kosova.
Kosovo je dnes již poměrně
bezpečná země – navíc země
malá, zajímavá a krásná. Pro
Srby je ztráta Kosova citlivou
kapitolou, protože Kosovo
hrálo v srbské historii
klíčovou roli. Proto většina míst, které máme v plánu navštívit, je spjatá se
srbskou kulturou a srbským pravoslavím.
Ještě na srbské straně hranice navštívíme klášter Toplica a skalní město
Davolja varoš. V samotném Kosovu máme v plánu Pečský klášter ze
13. století, který byl sídlem srbských patriarchů. Klášter je v seznamu památek
UNESCO, podobně jako klášter Gračanica. Žijí tam sestry baziliánky, které
se věnují zemědělství a mají zde ikonopiseckou dílnu. Do kosovských hor
Koprivnik vystoupáme soutěskou Rugova. Kromě mládeže v expedičním
věku od patnácti let velmi uvítám, když se k nám připojí i někdo z expedičníků
z minulých let a stane se součástí týmu.
P. Vladimír Šagi Záleský
ŽĎÁR I Sobota 30. července – pátek 5. srpna, Stařeč
Letní tábor farnosti svatého Prokopa
Letní tábor farnosti svatého Prokopa letos proběhne ve Starči. Přihlášky
naleznete od května ve zpovědní kapli kostela sv. Prokopa, budeme ale rádi,
když nás zatím i nezávazně kontaktujete, abychom měli představu o počtu
dětí. E-mailová adresa je tabory.prokop@email.cz a webové stránky
https://tabory-sv--prokop.webnode.cz/.
Jindřich Svoboda
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ŽĎÁR II Neděle 7. až čtvrtek 11. srpna, Západní Čechy
Pěší farní pouť ze Skoků do Valdsas
Tam,
kam
jsme došli před
rokem, chceme
začít letos. Poutní
místo
Skoky,
které mělo za
komunistů pokud
možno zmizet ze
světa nebo být
zapomenuto, nás
velmi zaujalo.
Ubytovaní budeme v penzionu v nedalekých Žluticích a první den se část
výpravy vydá na kratší pouť a ti, kdo by chtěli pracovat, budou pomáhat při
jednodenní brigádě na úpravách poutního kostela Navštívení Panny Marie.
V dalších třech dnech budeme putovat do Chlumu Svaté Máří a odtud
pojedeme do Valdsas. Pouť bude od 8. srpna (autobusem budeme odjíždět již
v neděli 7. srpna odpoledne) do čtvrtka 11. srpna.
Česko Úterý 9. až neděle 14. srpna, Hradec Králové
Celostátní setkání mládeže
CSM – Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže
a koná se v České republice přibližně jednou za pět let. Doprovází ho kulturní
a duchovní program a sjede se na něj mnoho mladých křesťanů ve věku 14 až
26 let.
Letošním mottem je: „Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk
26, 16). Program bude velmi pestrý a bohatý, aby si v něm každý našel něco
zajímavého: např. zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, koncerty,
slavení eucharistie, poutavé katecheze. Chystá se i program pro rodiny
v sobotu 13. srpna 2022.
Mládež obou našich farností na setkání srdečně zveme.
ŽĎÁR II Neděle 14. a pondělí 15. srpna, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie
Hlavní pouť klášterské farnosti letos společně oslavíme v neděli 14. srpna
při mši svaté v 9:00 hodin a v pondělí 15. srpna při mši svaté v 17:15 hodin.
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ŽĎÁR II Čtvrtek 17. až sobota 20. srpna, jihovýchodní Morava
Farní cyklopouť
Od 17. do 20. srpna máme objednané ubytování v poutním domě Stojanov
pro 35 osob. Každý rok se vydáváme s farníky na Cyklopouť – dá-li Pán, tak
i letos. Změna bude v tom, že bychom chtěli pozvat i mladé rodiny s dětmi,
aby byly s námi. Velehrad i jeho okolí je tak krásné a zajímavé, že by z toho
mohla být krátká rodinná dovolená.
ŽĎÁR I Pondělí 12. září, celý den, kostel svatého Prokopa
ŽĎÁR II Středa 14. září, celý den, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Adorační den ve farnosti
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci
a vzájemné modlitbě. Adorační den je spojen s modlitbou farnosti za kněžský
seminář.
ŽĎÁR I Pravděpodobně sobota 1. října v 10:00, kostel sv. Prokopa
Svátost biřmování

Biřmovanci, kteří se připravují v prokopské farnosti, přijmou svátost
biřmování z rukou otce biskupa Pavla pravděpodobně v sobotu 1. října.
Sledujte prosím ohlášky a webové stránky farnosti, kde budou včas sděleny
všechny potřebné informace.
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ŽĎÁR II Sobota 27. srpna až neděle 2. října, Zelená hora a klášter
Program oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře
Sobota 27. srpna: Po stopách opata Vejmluvy
a stavitele Santiniho. Turistický a poutní pochod.
Připraveny jsou trasy 25, 15 a 7 km.
Neděle 28. srpna ve 20:00 na Konventním rybníku:
Hasičská vodní fontána na hladině rybníka – Pocta
Santinimu.
Neděle 18. září v 16:00 v Galerii barokního umění ze
sbírek NG Praha na Zámku Kinských: Svatý Jan
Nepomucký a další patroni české země v dílech
barokních umělců. Přednáší prof. Vít Vlnas.
V 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře: Divadelní představení Santini v podání členů pražského sdružení Jedl.
V hlavní roli držitelka ceny Thalie Lucie Trmíková, režie Jan Nebeský.
Sobota 24. září v 16:30 na Zelené hoře: Poutní mše svatá.
V 19:00 na hladině Konventního rybníka: Koncert světoznámého
chlapeckého sboru Florianer Sängerknaben z kláštera Sankt Florian
v Rakousku.
Neděle 25. září v 9:00 v bazilice: Poutní mše svatá.
V 15:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: Přednáška prof.
Jana Royta o ikonografii kostela a osobnosti sv. Jana Nepomuckého.
V 17:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: Franz Schubert:
Slavnostní mše G-Dur v podání Tišnovského komorního orchestru
a smíšeného pěveckého sboru.
Úterý 27. září v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře:
Koncert Mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus.
Středa 28. září v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře:
10:00 Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému
11:00 Poutní mše svatá za doprovodu Horácké muziky
12:00 Vystoupení folklorních a dětských pěveckých souborů.
16:00 Závěrečný koncert v prostorách poutního kostela.
Sobota 1. října v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: Trio
Vita Sonante, hudební soubor působící v německých Frankách.
Neděle 2. října v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře:
Koncert dětského pěveckého sboru Žďáráček společně s hudebním
a výtvarným oborem ZUŠ.
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SYNODA KATOLICKÉ CÍRKVE
Farnost je tlukoucí srdce aneb Synodální proces ve farnosti sv. Prokopa
Ve farnosti sv. Prokopa se do synodálního procesu zapojilo celkem
20 farníků, kteří se scházeli prezenčně či online podle svých časových
možností na synodální skupince o pěti lednových a únorových pátcích.
Skupina byla opravdu rozmanitá – byli zde lidé různého věku, povolání, lidé
s různými životními zkušenostmi.
Na první schůzce 14. ledna byl po úvodní modlitbě k Duchu svatému
a četbě Písma svatého každému dán prostor, aby se představil a řekl, co ho
přivedlo do synodní skupinky. Pak už se diskutovalo nad výběrem otázek,
které byly určeny pro práci v synodálních skupinách. Po závěrečné modlitbě
a požehnání se všichni příjemně naladěni rozešli do svých domovů.
Druhá schůzka 28. ledna se nesla ve znamení diskuze nad následujícími
otázkami: Co pro mě znamená farnost? Z čeho mám v naší farnosti radost a co
mě trápí? Při společném sdílení byl kladen důraz na to, aby se k dané otázce
vyjádřil každý a aby ostatní pozorně naslouchali. Zazněly různé názory
a podnětné myšlenky.
V pátek 4. února jsme se zamýšleli nad následujícími otázkami: Umíme
v naší farnosti naslouchat druhým? Scházejí se v naší farnosti další
společenství? Je naše farnost otevřená sociálně slabším a lidem na okraji?
Změnil se život naší farnosti po „návratu“ z covidových opatření?
V pátek 18. února byla na programu diskuze, jak každý z nás ve svém
životě naplňuje své poslání být „misionářem“, tedy hlásat Boží království
svým obyčejným životem. Zabývali jsme se těmito otázkami: Co znamená pro
můj život, že každý pokřtěný je zároveň poslaný (misionář – missio –
poslání)? Mám osobní zkušenost s Bohem (osobní hluboká konverze), která
mě podněcuje k hlásání radostné zvěsti? Jak já mohu oslovit další farníky
k nějaké službě? Jak mohu oslovit lidi mimo církev? V jakém prostředí se
pohybuji a jak by to bylo možné? Jaké jsou mé osobní překážky pro
evangelizaci (ostych, neznalost, nezájem, malá motivace)?
Při setkání 25. února jsme si společně prošli jednotlivé body dotazníku,
který pak byl jako výstup synodálního procesu v naší farnosti odeslán na
biskupství. V závěru dotazníku jsme se společně sdíleli nad otázkami: Jak se
nám společně žije a putuje ve farnosti, v diecézi a celé církvi? Co je podle Vás
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nejdůležitějším úkolem pro místní církev i celou církev? Jaké sny, přání
a touhy máte ohledně své farnosti a celé katolické církve?
Zde jsou některé myšlenky, které zazněly na setkáních:
•
farnost je pro mě rozvíjení vztahů, práce, rada, pomoc,
•
je to rodina, živé společenství, společenství, kam patřím,
•
je to ukotvení, služba, opora od narození až do smrti,
•
farnost je velkým darem, společenstvím modlitby,
•
je to nejen společenství lidí, ale i budova kostela, kam se těším, kam
mohu přijít nejenom na mši, ale i kdykoli během dne,
•
farnost je tlukoucí srdce,
•
co je farnost, jsem si uvědomil tehdy, až jsem ji neměl,
•
chci být v ráji se všemi lidmi,
•
jsem šťastná s Kristem, nic lepšího není,
•
„Nikdy nechci dohotoven býti…“ (citace z básně A. Sovy),
•
Ježíš je má skála,
•
osobní zkušenost s Bohem zažívám každý den, jsem vděčná za vše,
co každý den dostávám.
Jaké sny, přání a touhy máte ohledně své farnosti?
•
více kontaktů, více setkávání, pracovat s možnostmi a dary druhých
lidí, každého zapojit dle jeho schopností a možností nejen časových,
společenství pro různé věkové skupiny a lidi společných zájmů, sledovat
potřeby těch, kterým se v životě příliš nedaří a začlenit je,
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•

přál bych si, aby farnost zůstala živá, aby bylo dost ochotných lidí,
kteří se budou podílet na jejím chodu (kostelnická služba, úklid kostela atd.).
Jaké sny, přání a touhy máte ohledně celé katolické církve?
•
aby si zachovala jasná pravidla, která plynou z přikázání Boží lásky,
přesto aby byla pružná a šla s dobou, s modernizací technologií a nebyla
zkostnatělá, základ však aby zůstal stejný,
•
aby získala ztracený kredit, který tu byl po revoluci v r. 1989, aby byla
více dynamická, radostná a opravdová...
Velký dík patří panu faráři Blažeji Hejtmánkovi, který nám k synodním
setkáním poskytl farní sál i potřebnou techniku a který se setkání pozorně
účastnil a přispěl cennými radami i zkušenostmi. Také děkuji všem členům
synodální skupinky, kteří věnovali svůj čas a energii společnému sdílení.
A protože setkání byla opravdu obohacující a nechtělo se nám jen tak
skončit, budeme se, dá-li Bůh, scházet i nadále a hledat cestu, jak můžeme
naší farnosti prospět – ať už společnou modlitbou, vytvořením otevřeného
společenství, nebo přiložením ruky k dílu…
Eva Součková, foto Jiří Přichystal
Klášterská otevřená skupinka
Ve skupince jsme prožívali vděčnost za naši farnost i církev, různost
v názorech a postojích, ale jednotu v zaměření na Krista. Často se opakujícími
tématy byla pomoc knězi, na nějž jsou kladeny vysoké nároky a množství
práce, budoucnost mládeže v církvi, její vzdělávání a předávání hodnot, život
z modlitby a svátostí, ve věrnosti pravdě a tradici a zároveň v hledání nových
příležitostí pro farníky na okraji, a v neposlední řadě cesty k oslovení lidí
nevěřících, ale spřízněných a hledajících.
V rámci skupinky jsme postupně zjišťovali, že si nejsme jisti, nejen o čem,
ale ani jak spolu komunikovat. Nebylo nám jasné, k čemu máme pravomoc se
vyjadřovat. Můžeme nějak promlouvat k udělování svátostí? Zaznívala touha,
aby k nim mohli znovu přistupovat naši rozvedení bratři a sestry, ale současně
přání, abychom svátosti přijímali s větší úctou a zbožností. Na řadě věcí jsme
se shodli, ale mnohdy jsme také ťali do živého. Jak komunikovat v situaci,
kdy máme rozdílný pohled, který je pro nás zásadní a zároveň pro druhé
citlivý? Jak realizovat dobré nové nápady, když i o stávající aktivity klesá
zájem a účastní se jich hrstka farníků? Máme se ještě víc otevírat světu, když
už teď jsou náš kněz a jeho spolupracovníci přetíženi? Máme se snažit
konkurovat pestré nabídce dneška, nebo se naopak ponořit do hloubky
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duchovního života s Kristem, abychom vůbec měli co nabídnout? Máme se
připravovat na situaci, kdy budou farnosti bez kněží a o život z víry se budou
muset postarat laici?
Hovořili jsme o krizi povolání, kdy v naší diecézi každoročně umírají nebo
odcházejí do výslužby desítky kněží, zatímco svěceni jsou jen jeden až dva
kandidáti. Kněží jsou kromě pastorační práce vytíženi správou majetku
a chodem několika farností. Je třeba hledat laiky, kteří budou schopni pomáhat
jak v praktických záležitostech, tak i ve věcech pastoračních. Přestože jsme se
zaměřovali na farnost, zazněla i otázka, jak se o vlastní bohatství můžeme
podělit s ostatními farnostmi a celou diecézí?
V našich diskusích se jako hlavní téma často vracelo uchování víry a její
předání dalším generacím. Hovořili jsme o konkrétních osobních
zkušenostech, o tom, jak jsme víru ve svém životě objevili a přijali, jak je pro
nás důležitá a jak se setkáváme s lidmi, kteří víru hledají. Synoda nám
pomohla znovu si uvědomit, jak velký poklad máme a že jej neseme v nádobě
hliněné. Rádi bychom tento poklad stále lépe objevovali a předávali, ale
zároveň si uvědomujeme, jak málo jsme toho schopni.
Církev je konfrontována s moderní kulturou a ideologiemi, na druhou
stranu je mnoho těch, kteří touží po Kristu. Hovořili jsme o tom, že církev by
měla být otevřená všem, neměla by se však za každou cenu měnit
a přizpůsobovat světu. Zároveň s bolestí pozorujeme i rány a rozdělení uvnitř
farnosti i celé církve.
Vždy jsme se vraceli k vděčnosti za farnost, kterou máme, a za našeho
kněze. Na jednu stranu zřejmě nechceme nic zásadního měnit, zároveň
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bychom rádi, aby synoda neskončila vytvořením závěrečného dokumentu. Při
našich setkáních se ozývaly drobné náměty jako vzdělávací odpoledne pro
nevěřící, komentovaná mše svatá, ples pro dospívající, pomoc knězi,
společenství pro vdovy, spolupráce s farnostmi ze sousední diecéze, duchovní
cvičení, pomoc potřebným. Je mnoho příležitostí nalézt ve farnosti svou roli.
Vždy znovu jsme se vraceli ke Kristu jako jedinému cíli a zdroji naděje.
Zbyněk Vintr
Svatojánské bratrstvo
Naslouchat Bohu:
Budoucnost naší víry vidíme v její zralejší formě duchovního naslouchání,
kterou bychom popsali takto:
- duchovní příprava na svátosti a setkání,
- pravidelná modlitba s kontemplací písma, s cílem rozvoje našeho
životního povolání, vyvolení, rozvoj lásky k bližnímu,
- upřímný dialog s Otcem i Synem – nejlépe denní minutové zastavení
u Písma, denní verš nebo myšlenka z Písma na každý den jako příležitost
oslovit Hospodina,
- vytváření událostí a míst pro růst víry,
- poctivým nasloucháním Duchu svatému ve vztazích budeme upevňovat
lásku v našich rodinách, farnostech i společnosti,
- ve svaté zpovědi se zaměříme na naše závislosti – to co nás vzdaluje od
Boha.
Naslouchat bližnímu:
- otevřená farnost jako duchovní domov pro všechny chudé duchem,
- vytváření událostí a míst pro hlubší porozumění, vztahy a pro hledající
a potřebné,
- otevřené srdce pro bližního v nouzi, nemoci, vyloučeného a snahou
o konkrétní pomoc – solidarita a finanční podpora odpovídající příjmům,
- pozorně naslouchat okolí – výběr bližního ve svízelné situaci – kterého
vhodnou formou budeme podporovat,
- (zájmem, pochopením, láskou i podporou).
Tímto výše uvedeným nasloucháním chceme dospět ke vnitřní svobodě,
pravdivému křesťanskému životu, láskyplným vztahům.
Pavel Hrabák
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Představený ukrajinských dominikánů:
Všichni stojíme pod Křížem
"Chceme zůstat na Ukrajině a pomáhat lidem,
dokud to půjde. Když otevíráme další a další
balíčky, cítíme srdce, která bijí v solidaritě
s Ukrajinou,"
řekl
papežskému
rozhlasu
představený dominikánů na Ukrajině otec Jaroslaw
Krawiec.
Jedním z nejdůležitějších center dominikánů je
klášter a farnost ve Fastovu. Tamní Dům svatého
Martina de Porres byl založen původně na pomoc
dětem ulice a bezdomovcům. Dnes je to velké
středisko, kde funguje škola, školka, rehabilitační
centrum a centrum pro lidi v obtížných životních
situacích.
„Od začátku války se toto místo stalo velkou
zastávkou pro uprchlíky. Nejprve přijely děti z centra Arka z Mariupolu, pak
také z Doněcku. Nyní přichází také mnoho lidí z blízkého okolí. Prosí
o pomoc, o potraviny, o zajištění dopravy na západní Ukrajinu nebo do
Polska. Každý den pomáháme stovkám lidí.“
Na první neděli postní byl na Ukrajině zahájen Rok svatého Kříže.
Ukrajinští biskupové ho vyhlásili už loni v listopadu, kdy válku nikdo
nečekal.
„Nikdo z nás si tehdy nedokázal představit, jak výjimečný to bude rok.
Rok, ve kterém všichni lidé, křesťané, věřící i nevěřící, my všichni, reálně
stojíme pod Kristovým křížem. Někdo se ho dotkne tím, že položí život při
obraně své vlasti. Jiní, jako Maria, oplakávají svého syna, dceru, své děti, které
zemřely... Další s velkou bolestí provázejí to, co se děje. Rok Kříže začal ve
chvíli, kdy byla Ukrajina napadena ruskými raketami. Všichni jsme se ocitli
pod křížem."
Otec Krawiec nešetří díky za pomoc, která přichází od lidí z celého světa.
„Dostává se k nám spousta transportů s potravinami a léky. Když otevíráme
jeden balík za druhým, cítíme srdce, která bijí v solidaritě s Ukrajinou. Bez
této pomoci by to bylo opravdu těžké,“ dodává představený dominikánů na
Ukrajině.
Převzato z www.vaticannews.va
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Vedení žďárské Charity: Pomoc lidem z Ukrajiny
bychom bez veřejnosti nezvládli
Pracovníci Charity aktivně pomáhají lidem z Ukrajiny, kteří utíkají před
ničivou válkou.

„V prvních třech týdnech jsme pomohli více než 50 rodinám, se kterými
jsme i nadále v kontaktu a mapujeme jejich potřeby. Často jde o maminky
s dětmi, kterým jsme ve spolupráci s farnostmi zajistili ubytování na území
Žďárska, Velkomeziříčska a Bystřicka. Většina z nich zde hledá zaměstnání,
aby se uživila, následně potřebují zprostředkovat školní výuku a volnočasové
aktivity pro děti,“ vysvětlila Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní
záchranné sítě. Charita v první fázi poskytuje krizová lůžka, poté
zprostředkuje ubytování, zabezpečí základní potraviny, hygienické zboží
a další nutný materiál a je k dispozici při vyřizování potřebných dokumentů
ve spolupráci s místními úřady. Současně organizace kvituje i nabídky
zaměstnavatelů k pracovnímu uplatnění.
„Naší snahou je rovněž propojit příchozí, aby se necítili osamoceni.
Zkontaktovali jsme i různá volnočasová centra, neziskové organizace, farnosti
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a další instituce, které mohou
nabídnout aktivity nejen pro
rodiny. Dle požadavků jsme zřídili
tři skupiny na Facebooku, kde se
mohou lidé navzájem seznámit
a podnikat společné aktivity,
případně i využít nabídky různých
pořádaných akcí,“ doplnila Jana
Kincová. Adresa žďárské skupiny
je
https://www.facebook.com/
groups/921724681838070.
V tuto chvíli Charitě rovněž
organizuje i materiální sbírku ve
Žďáře nad Sázavou ve spolupráci
s Českým
červeným
křížem
a Městem Žďár nad Sázavou.
„Sklad na Libušínské ulici již
navštívilo nesčetné množství lidí,
zapojila se velká města, menší
obce, farnosti i různé spolky
a kluby. Na místě vznikly nové
možnosti
další
spolupráce
v charitativních
projektech,“
objasnila
Karla
Chromá,
koordinátorka dobrovolníků, která
má chod skladu na starosti. Požadovaný materiál ze stran Ukrajiny a provozní
doba sbírky jsou průběžně aktualizovány na www.zdar.charita.cz.
K pomoci lidem z Ukrajiny vytvořilo vedení žďárské Charity speciální
tým ze stávajících pracovníků tak, aby nedošlo k omezení stávajících
osmnácti služeb působících v okrese Žďár nad Sázavou.
„Bez pomoci veřejnosti bychom ale vše nezvládli. Těší nás všechny
nabídky pomoci a máme radost z navázání nových kontaktů. V současné době
posilujeme i náš stávající tým,“ sdělila závěrem poděkování Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Kontakt na koordinátorku pomoci: Mgr. Jana Kincová Křížková, telefon
777 755 469.
Lenka Šustrová, foto Richard Bouda a archiv
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Pečujete o blízkého člena rodiny? Nejste v tom sami!
Věnujete se částečně nebo naplno péči o blízkého člena rodiny –
manžela, manželku, stárnoucí rodiče nebo postižené dítě? Berete péči
jako samozřejmou službu bližnímu? Zveme Vás do podpůrné skupiny
pečujících, která se schází jedenkrát měsíčně na poliklinice ve Žďáru nad
Sázavou v prostorách Rodinného centra Srdíčko.
Nemocný nebo starší člověk potřebuje pomoc ve dne i v noci, což je
fyzicky i psychicky extrémně náročné. Práce pečujícího je pro většinovou
společnost těžko představitelná a neviditelná, tudíž ji málokdo ocení. Jelikož
je mnohdy neslučitelná se zaměstnáním, znamená pro opatrovatele také
určitou finanční nejistotu a snížení životní úrovně.
„V naší práci se setkáváme s příběhy extrémně obětavých lidí, kteří
automaticky a naplno převzali péči nezřídka i o více členů rodiny. Mnoho
z nich je již v seniorském věku a potýkají se s vlastními zdravotními potížemi
a omezeními,“ říká Ivana Petrová, moderátorka skupiny.
Pečující se u nás mohou navzájem podělit o zkušenosti se službou
blízkému, sdílet svůj osobní příběh a také se zeptat odborníků z různých
pomáhajících organizací na cokoli, co je trápí. Mohou se dozvědět například
o čerpání příspěvků na péči a dalších možnostech finanční podpory,
o zařízeních, která mohou krátkodobě převzít péči o blízkého třeba v případě
nemoci pečujícího, řeší, jak přizpůsobit dům a byt pro nemocného, jaká jídla
pro něj připravovat, jak mluvit s blízkým s demencí, jaké kompenzační
pomůcky si lze zakoupit nebo zapůjčit a mnoho dalšího.
Setkání probíhá jednou měsíčně ve 4. patře polikliniky ve Žďáru nad
Sázavou. Více informací a konkrétní termíny setkání je možné zjistit na
webových stránkách www.rcsrdicko.cz nebo na telefonním čísle
734 346 479.
Všem pečujícím děkujeme za jejich obětavou a neúnavnou práci a těšíme
se na ně v naší skupince.
„Setkání pečujících navštěvuji pravidelně již více než rok. Dojíždím sem ze
vzdálenější obce, ale pokud to péče o tatínka dovolí, rád přijedu. Navzájem si
promluvíme o svých blízkých, jak se jim daří, co je u nás nového. Dozvěděl
jsem se hodně praktických rad, které mi v péči o tatínka pomáhají,“ říká pan
Josef, kterému je 60 let.
Jana Kamarádová, DiS, vedoucí RC Srdíčko
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Otta, náš bratr…
Papež František řekl jednou
bezdomovcům; vlastně to řekl spíše
nám ostatním, než jim: „Je hrozivé, že si
postupně zvykáme na tuto bariéru mezi
námi a ostatními, kteří neměli takové
štěstí. Měli bychom si dát pozor, aby naše
mysl neotupěla, protože pak přestáváme
vidět bratry a sestry žijící v utrpení vedle
nás a ze závažných problémů ve světě se
stávají pouhé titulky večerních zpráv.“
Bezdomovci jsou častí návštěvníci far;
někdy prosí o trochu jídla, někdy o
drobné ale vždycky – i když to neřeknou
– prosí o úctu a laskavost. Jedním z pravidelných hostů je v klášteře pan Otta
Klika. Venku je vítr, déšť se sněhem, a tak sedíme u horké kávy a povídáme
o životě…
Otto, známe se již 20 let, a přitom o Vás vím tak málo. Kdyby ale moje
zvědavost narážela na to, o čem nechcete mluvit, budu to respektovat.
Prostě mi neříkejte nic, co nechcete říkat. Zajímalo by mě, jak jste prožil
své dětství?
Narodil jsem se 2. listopadu 1954 v Jihlavě. S rodiči jsme bydleli ve
Spělově, to je malá vesnička u Dolní Cerekve. Bylo nás osm dětí, já jsem byl
asi uprostřed. Dětství jsem ale prožil již ve Stránecké Zhoři, kam jsme se
přestěhovali. Začal jsem tam chodit do školy, ale pak mě dali do dětského
domova.
Proč jste šel do dětského domova, když jste měl svou rodinu i domov?
No, když jsem nastoupil do první třídy, chodil jsem do školy jenom asi tři
měsíce a pak jsem se začal toulat. Rodiče to nevěděli a já jsem měl moc
neomluvených hodin. No, to je to. Já jsem tam potom už vůbec nechodil.
Prvňáčci se většinou do školy ještě těší, tak proč jste tam nechtěl
chodit?
Víte, paní učitelka třeba řekla, že zítra přijede zubař. To byli zubaři, kteří
přijeli s ruční vrtačkou, a já jsem se toho bál. Tak jsem nešel do školy. Nebo
nám řekla paní učitelka, že druhý den dostaneme rybí tuk – a já jsem to
nesnášel, tak jsem zase nešel do školy. A pak už jsem se bál, co zase bude...
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Jako prvňáček jste byl ještě malý chlapec, co jste dělal místo školy?
A co na to rodiče?
Oni to napřed vůbec nevěděli. Chodil jsem k jedné stařence, ta mě vzala
domů, když pršelo nebo byla zima, dala mi třeba něco na svačinu.
Ona to nevěděla, že máte být ve škole?
Já byl ještě malej a ona si asi myslela, že do školy ještě nechodím. Byla
hodná, tak mě k sobě vzala. Jenomže tatínek jezdíval s koňma a jednou mě
u té babičky načapal. No, a potom přišla sociálka a dali mě do děcáku do
Znojma.
To nešlo nějak zařídit abyste zůstal doma? Nebylo to těžké opustit
rodiče a jít tak daleko?
No jasně, že to bylo těžké. Já jsem nechtěl, ale musel jsem. Ve Znojmě
jsem byl v dětském domově a chodil jsem do Zvláštní školy. Byli tam ale na
mě hodní a mohl jsem jezdit domů a rodiče jezdili někdy za mnou.
Otto, kde jste byl vlastně pokřtěný?
Já ani nevím, asi jsem byl pokřtěný, protože maminka byla pobožná, ale já
ani nevím. Možná v Tavíkovicích, kde bydlela babička a dědeček. Ve Znojmě
jsem šel občas do Louky, do kláštera.
Ve Znojmě jste byl až do konce devítiletky?
Já jsem chodil do školy jen 8 roků. Z dětského domova jsem odešel, když
mi bylo 16 roků. Ještě jsem se učil zedníkem, ale po dvou letech jsem toho
nechal. Pak jsem bydlel u babičky v Tavíkovicích a pracoval jsem v družstvu
u dobytka, to jsem dělal rád. Potom jsem čtyři roky pracoval ve Starém Petříně
u zvířat – to mě bavilo. V roce 1974 jsem šel na vojnu, napřed do Jihlavy, jak
byly Žižkovy kasárny, a potom jsem byl v Holýšově u tankistů.
Jaká to byla vojna a co jste dělal u tankistů?
Já jsem byl střelec. Tam bylo dobře, to nebyly špatný časy. Byl tam nějakej
major Podešva... Ten nebyl zlý.
Na co nejraději vzpomínáte z dětství?
Když jsem jezdil k babičce a dědovi do Tavíkovic. Jasně, tam bylo nejlíp.
A co po vojně? Kde jste bydlel, a co jste dělal?
Když jsem se vrátil, tak jsem šel domů k rodičům a pracoval jsem
v družstvu – tehdy to byl Státní statek a Oseva Brno, dneska je to Agro Měřín.
Napřed zemřela maminka – ta umřela 26. prosince 1996. Sourozenci ji
nechali spálit a to mě naštvalo. Přitom jsem měl již domluvený hrob s panem
farářem Hrůzou, ale oni ji nechali odvézt do krematoria. Tak jsem si řekl, že
už je nechci nikdy vidět. To neměli dělat… Maminka je nakonec pochovaná,
teda jako urna, v Tavíkovicích.
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Co sourozenci a jejich rodiny,
vídáte se někdy?
Ne. Brácha Jan, on byl o dva
roky starší, nějak záhadně zemřel,
když ho zadržela VB, a druhej
brácha – František – zemřel ve
Velkém Meziříčí, jim doma
vybuchl plyn. Já jsem se pak dostal
do vězení za nějaký krádeže. Už
bych se tam ale nechtěl vrátit, už ne.
Když se to poskládá, tak jsem byl
ve vězení dohromady asi 12 let,
nebo tak nějak.
Kde to bylo nejhorší a kde se
to dalo snést?
V Bělušicích to bylo asi nejhorší. Kuřim, to byl proti tomu pionýrský tábor.
Jak dlouho žijete venku jako bezdomovec a proč jste přišel o domov?
No, venku jsem od roku 1999. Po smrti maminky odešel táta do domova
důchodců v Brně – on už taky zemřel. Já jsem bydlel v domě po rodičích,
jenomže pak přišel brácha s rodinou a prosil, abych je nechal doma. No jasně,
tak já půjdu do ložnice po mamince a vy máte horní patro a kuchyň. Jenomže
pak mi pořád nadávali. Třeba jsem šel do hospody nebo s hasičama a pak jsem
musel poslouchat, že dělám ostudu po vesnici. Já jsem nedělal žádnou ostudu,
ale oni mi pořád něco vyčítali. Tak jsem si řekl, že se na to vykašlu, a odešel
jsem. Já bych se tam mohl vrátit, mám tam pořád u notáře napsanou část
baráku, ale já nechci.
Jak to zvládáte, pořád venku, v dešti, v zimě?
No ty zimy jsou těžký. Já mám dva stany v sobě a mám tam matraci
a peřiny. Dám si dvě svíčky do ešusu a tam je teplo. Teď jsem dostal plynovou
bombu s vařičem. Když potřebuju vyprat, tak chodím do Káčka. Jenže před
pár dny mi někdo rozřezal stan a ukradl tu plynovou bombu. Před měsícem mi
zase zapálili stan, co jsem měl předtím. Asi nějací kluci, když jsem byl pryč.
Někteří lidé jsou zlí. Je to těžký, už mě to takhle nebaví...
Otto, jste bojovník, to by málokdo dokázal. Možná by neškodilo,
kdybychom si to my ostatní vyzkoušeli – žít třeba jenom rok, v zimě, v
létě, ve stanu nebo pod mostem. Máte jenom malý batoh, a to je celé
živobytí…
P. Vladimír Záleský
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Obnova ambitů Zelené hory

Vážení farníci, přátelé,
ve vánočním vydání zpravodaje jsem obsáhleji bilancoval průběh obnovy
poutního kostela. Můj současný příspěvek bude stručnější. První fáze obnovy
byla ukončena i administrativně a my se soustředěně můžeme věnovat
poměrně náročnému úkolu obnovy ambitu. Výběrem zhotovitele jsme,
doufám že ne pouze dočasně, položili základ k termínovému plnění zakázky.
Nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení zhotovitelů vedené veřejnou
obchodní společností AKANT ART z Prahy. Sdružení disponuje dostatečnou
kapacitou pro termínové zvládnutí zakázky. Jistou komplikací pro
návštěvníky poutního místa bude skutečnost, že každý zhotovitel bude
pracovat na svém segmentu a pracovní segmenty budou celkem tři. Průchod
ambitem tak bude značně znesnadněn. Staveniště již bylo zhotovitelskému
sdružení předáno, práce budou zahájeny v době, kdy klima dovolí realizovat
mokré stavební procesy. Stojíme na startovní čáře. Cíl je zatím daleko.
Závazná plnohodnotná realizace obnovy ambitu musí cílovou pásku protnout
včas. Za všechny zúčastněné děkuji za Vaši přízeň i Vaše přímluvy.
František Laštovička, koordinátor obnovy, foto Pavel Černý
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Krátké zastavení k dějinám a současnosti
kostela Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou
O
nejstarších
dějinách
kostela
Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou
se zachovalo jen velice málo zpráv. Důvod
vzniku kostela není dosud spolehlivě
objasněn. Výstavba kostela je dávána do
souvislosti s existencí nedalekého špitálu
i s uvažovanou
českobratrskou
modlitebnou, vybudovanou na tomto místě
v předbělohorském období. Posledně
zmíněná úvaha však není příliš
pravděpodobná. Ve Žďáru není v raně
novověkém období působení českých bratří
doloženo, což jednoznačně souvisí
s povahou žďárské vrchnosti v podobě
cisterciáckého kláštera. Opomíjen je
naopak mnohem závažnější a smysluplnější
důvod založení kostela, a to v souvislosti
s rozsáhlou rekatolizační činností knížete
Františka kardinála z Ditrichštejna, kdy
Žďár plnil, coby významné katolické
centrum, významnou roli v procesu
předbělohorské rekatolizace Moravy, a období druhé a třetí dekády 17. století
odpovídá také architektura stavby.
Kostel se v písemných pramenech poprvé objevuje na počátku 70. let
17. století, kdy se zde uvádí „hřbitov mimo město na předměstí, zdí obehnaný,
v něm kaple obnovená a nedokončená, zasvěcená Nejsvětější Trojici,
s kostnicí a dvěma zvonky“. První zmínky o pohřbech u kostela pochází
z roku 1670.
Důležité poznatky pro období první třetiny 18. století přináší nejstarší
půdorysné vyobrazení města Žďáru, zachycující jednotlivé domy v blokové
podobě. Kostel Nejsvětější Trojice je spolu s malým hřbitovem součástí
východní řady usedlostí Horní ulice. Dosud chybí trojúhelníkový přístavek
sakristie na jihovýchodě a při uliční partii obvodové zdi hřbitova je umístěna
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drobná stavba, která je neurčitou formou propojená s jihozápadním nárožím
kostela.
S rokem 1715 je spojena dostavba trojúhelné vrcholně barokní sakristie,
nezvykle přiložené k závěru kostela. Za autora dostavby je považován
architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Vzhledem k nedostatku písemných
pramenů však tuto úvahu nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.
Kostel Nejsvětější Trojice je dále zachycen také na vůbec nejstarším
vyobrazení města Žďáru, vyhotoveném pravděpodobně na konci dvacátých
let 18. století. Zde je kostel zpodobněn dosti zjednodušeně, bez příčné lodi,
s jednoduchým trojúhelným štítem bez volut. V roce 1804 byly Františkem
Meisnerem, malířem z Jimramova, zhotoveny nové oltářní obrazy. Zajímavý
popis kostela přináší v polovině 50. let 19. století G. Wolný. Kostel, v popisu
označovaný jako kaple, tvořil součást hřbitova u Horní ulice. Chrámový
prostor byl vybaven třemi oltáři, přičemž boční oltáře byly zasvěceny Matce
Boží a sv. Josefovi. Na hudební kruchtě se nacházel varhanní pozitiv. Věžice
sanktusníku byla opatřena dvojicí zvonů.
Při rekonstrukci kostela v letech 1865 až 1870 byl přemalován oltářní
obraz. Přemalbu obrazu provedl žďárský rodák, malíř a význačný portrétista
Antonín Ferenz. Restaurování bočních oltářů provedl polenský malíř Liberat
Kundt.
V roce 1910 je zřízen nový hřbitov mezi ulicemi Novoměstskou
a Jamskou. Pohřbívání na starém hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice je
nejpozději k roku 1913 ukončeno a hřbitov byl posléze zrušen.
S nástupem tzv. normalizace v 70. letech 20. století je cenné historické
centrum města těžce poznamenáno rozhodnutím vytvořit ze Žďáru nad
Sázavou moderní socialistické město. V rámci necitlivé vlny modernizace je
historická zástavba žďárského náměstí z podstatné části zbourána. Této vlně
podléhá, a to i přes negativní stanovisko památkové péče, také kostel
Nejsvětější Trojice. V rámci tzv. „VI. etapy sídliště u PŠ ve Žďáře nad
Sázavou“ je „kostelík sv. Trojice“ vytipován pro prozatímní obřadní síň
a v souvislosti s tímto záměrem jsou projektovány také nezbytné úpravy
starého hřbitova kolem kostela. Snahou „investora“ bylo kostel upravit pro
konání občanských pohřbů a veškerý původní mobiliář kostela odstranit ve
snaze vytvořit moderní interiér, který bude plně odpovídat socialistickému
smýšlení. Zachování barokního mobiliáře s „církevní tématikou“, na kterém
trvali zástupci státní památkové péče, bylo pro nové spoluuživatele nežádoucí.
Po zdlouhavých jednáních je kostel skutečně dočasně uvolněn pro přeměnu
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Foto: Zbyněk Čech

na obřadní síň s podmínkou, že v kostele bude možné i nadále sloužit mše
svaté a po zániku této funkce bude kostel uveden zpět do původní podoby.
Přeměna stavby ze smuteční síně zpět na kostel se otevřela až se
společenskými změnami v roce 1989, respektive až na počátku nového
tisíciletí, kdy byla vybudována nová smuteční síň. V letech 2001 a 2002 byla
provedena stavební část obnovy interiéru kostela, včetně restaurování
nástropních maleb, adaptace historických lavic a opravy a vyčištění varhan.
V letech 2003 až 2004 byly provedeny restaurátorské práce na bočních
oltářních obrazech, sochách a plastikách. V roce 2019 proběhla generální
rekonstrukce elektroinstalace a oprava interiérových omítek a v následujícím
roce získal kostel nové dveře do sakristie a ke vstupu na točité schodiště
zpřístupňující hudební kruchtu.
V roce 2021 se uskutečnilo restaurování bočních oltářů, které se po letech
chátrání podařilo instalovat zpět do kostela. Restaurátorské práce provedli
manželé Vinšovi z Tišnova. V letošním roce získají oltáře novou sochařskou
výzdobu v podobě dřevěných putti. V blízké budoucnosti je plánována
rekonstrukce hlavního oltáře a dokončení obnovy sakristie.
Jiří Niesyt, Regionální muzeum Horního Pooslaví
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Červnová česko-anglická „pracovní dovolená“
Již dvakrát jsme ve Žďáře
přivítali
šestici
britských
dobrovolníků doplněnou šesticí
nadšených Žďáráků. Před šesti
lety týden pracovali na
terénních
úpravách
na
Santiniho Dolním hřbitově,
před čtyřmi lety pak v objektu
bývalého mlýna v Polničce.
Hřbitůvek se od té doby
pravidelně otvírá veřejnosti,
a ve mlýně se jednoho dne snad
podaří umístit zajímavou expozici. Britští přátelé se k nám znovu chystali na
jaře roku 2020, ale jejich příjezd zhatila opatření související s epidemií
koronaviru. Znovu jsme vkládali naděje do jara roku 2021, ale ani vloni se
společnou brigádu uskutečnit nepodařilo. Letos to už konečně musí vyjít!
Šestici dobrovolníků z Velké Británie přivítáme ve dnech 4. až 11. června
2022 a opět k nim hledáme šest dobrovolníků z České republiky. Po dvou
předchozích zkušenostech již dobře víme, že zdaleka nešlo jen o zajímavou
práci – mezi účastníky vznikla mnohá přátelství a někteří z britských
dobrovolníků se do Česka i do Žďáru rádi vraceli. A nezapomenutelné zůstaly
i společné večery, během nichž jsme pilně procvičovali angličtinu a dostali
příležitost vzájemně obohatit svůj pohled na svět.
V současné době dolaďujeme s nadací The Friends of Czech Heritage
poslední detaily spolupráce v roce 2022 – půjde znovu o nenáročné terénní,
úklidové a možná i snadné stavební práce, tentokrát pravděpodobně
související s rekonstrukcí ambitů na Zelené hoře. Stejně jako vloni bychom
s Angličany v neděli 5. června rádi znovu navštívili některou ze zajímavých
kulturních památek na Vysočině.
Bližší informace o akci vám rád poskytne Zbyněk Vintr
(zbvintr@seznam.cz, mobil: 777 110 829), u kterého se mohou do konce
dubna přihlašovat případní zájemci o jedno ze šesti volných míst pro české
dobrovolníky. Nemusí se bát přihlásit opravdu každý, dokonalá znalost
angličtiny není podmínkou. Těšíme se na zajímavý předletní týden s vámi!
Zbyněk Vintr
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Od krize k naději
Když jsem v roce 2017 procházel myšlenky
českého geologa Václava Cílka, které se týkaly
dopadu globální klimatické změny na naši
planetu a chování lidského společenství v
krizových situacích, nikdy bych si nepomyslel,
jak rychle se stanou aktuálními. Tehdy mě asi
nejvíc trápilo nastupující sucho a rozvíjející se
kůrovcová kalamita v lesích. Netrvalo dlouho a
Cílkovo vidění světa a popsané hrozby se staly
každodenní realitou v podobě pandemie Covid19 a v posledních dnech i válečného konfliktu
na Ukrajině.
Je to něco, co naše mladší generace dosud
nezažily a mnozí z nás se s touto novou realitou
obtížně vyrovnávají. Jednou z cest, jak se se
současnou tíživou situací vyrovnat, je zvýšení naší odolnosti, a to na osobní
i celospolečenské úrovni. Vypůjčil jsem si od znalců několik rad, jak na to:
- nepřehánějme to se sledováním zpráv v médiích a nemarněme čas na
internetu,
- budujme a posilujme vztahy s reálnými lidmi,
- choďme do přírody a pozorujme její krásu,
- snažme se „nakopnout“ náš duchovní život,
- cíleně pracujme na úspornějším stylu života a pěstování skromnosti,
- zvyšme svoji potravinovou soběstačnost prostřednictvím zahrádkaření,
- podporujme lokální výrobu a spotřebu od producentů, kterým není
lhostejná trvalá udržitelnost produkce,
- rozdávejme radost a úsměv,
- dívejme se kolem sebe a snažme se pomáhat lidem, kteří naši pomoc
potřebují,
- spojujme lidi různých profesí a talentů, různého věku a pohlaví tak,
abychom dokázali lépe pracovat pro společné dobro.
Všem, kteří mají chuť pro společné dobro pracovat, nabízím možnost
spolupracovat v rámci prosazování křesťansko-demokratických hodnot také
na komunální úrovni.
Tomáš Havlík, předseda Městské organizace KDU-ČSL
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PULS – Jak jsme pulsovali v roce 2020?
Věřím, že se v letošním roce situace zlepší natolik, abychom se mohli
potkat osobně třeba na pouti donátorů nebo jiné akci. Zatím přijměte vřelé
poděkování za veškerou podporu a přání Božího požehnání pro dny
začínajícího nového roku.
P. Mgr. Pavel Kafka
A jak si aktuálně vedou naše farnosti?
Farnost svatého Prokopa
Žďár nad Sázavou 1
K 19. 3. 2021 má 26 dárců,
tj. 3,2 % účastníků bohoslužeb
Dary: 21 155 Kč
(za rok 2020: 54 120 Kč)
Farnost Nanebevzetí P. Marie
Žďár nad Sázavou 2
K 19. 3. 2021 má 50 dárců,tj. 14,1 % účastníků bohoslužeb
Dary: 50 270 Kč
(za rok 2020: 93 240 Kč)
Připojit se k velké rodině malých dárců můžete na www.donator.cz.
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI

Vojáci Ježíše přibili ke kříži,
vztyčili ho a vydali na posměch lidem.
Těch, kdo Ježíše měli opravdu rádi,
zbylo pod křížem jen několik.

I nás Ježíš zve, abychom
zůstávali s ním a také abychom
k němu ukazovali cestu těm, kdo
ho neznají.
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH
Místo

Datum
So 14. 5.

Pouť

Zelená hora

Ne 15. 5.

Sv. Jan Nepomucký

Po 16. 5.

Mše svatá
17:00
6:00, 7:30, 9:00,
10:30, 14:30
17:00

Počítky
Česká Mez –
Babín
Stržanov
Herálec
Žďár n. S. I
Dolní Hamry

Ne 29. 5.

Navštívení Panny Marie

12:00

Ne 12. 6.

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 19. 6.
Ne 19. 6.
Ne 3. 7.
Út 5. 7.

15:00
11:00
7:30,10:00,18:00
12:00

Vysoké

Ne 17. 7.

Cikháj
Mělkovice

Ne 24. 7.
Ne 31. 7.

Křižánky

Ne 7. 8.

Sv. Antonín
Sv. Kateřina
Sv. Prokop
Sv. Cyril a Metoděj
Panna Maria
Karmelská
Sv. Anna
Sv. Anna
Panna Maria Pomocnice
křesťanů

Žďár n. S. II
– bazilika
Polnička
Radonín
Hamry –
Najdek
Světnov

Ne 14. 8.
Po 15. 8.
Ne 4. 9.
Ne 11. 9.

12:00
15:00
12:00
11:00

Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

9:00
17:15
11:00
12:00

Ne 18. 9.

Panna Maria Bolestná

12:00

Ne 25. 9.

Sv. Václav

13:30

Nanebevzetí Panny Marie

"Jak postupovat na cestě svatosti a odpovědět tak na toto povolání? Mohu
to dokázat svými silami? Odpověď je jasná: svatý život v zásadě není plodem
našeho úsilí a našich skutků, protože Bůh, třikrát svatý, nás činí svatými.
Působením Ducha svatého, který nás oživuje zevnitř, je nám předáván život
Vzkříšeného Krista, jenž nás přetváří."
Benedikt XVI.
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FARNOST ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
Obvyklý pořad nedělních bohoslužeb: 7:30, 10:00 a 18:00
Bohoslužby v týdnu:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobota v 18:00, středa v 8:00
Návštěvy nemocných: První pátek v měsíci a dle potřeby
Farář: Mgr. Blažej Hejtmánek
Kontaktní adresa: Farnost svatého Prokopa, Tvrz 12
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Telefon: 566 625 943
Mobil: 728 370 027
E-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
Web: www.prokopzr.cz
Kancelářské hodiny: Středa 10:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00
FARNOST ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
Obvyklý pořad nedělní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:00
Mše svatá na Zelené hoře: Každou sobotu v 16:30 s nedělní platností
Bohoslužby v týdnu: Pondělí, středa, pátek v 17:15, čtvrtek v 17:00 adorace
Farář: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský
Kontaktní adresa a služby nemocným: Farnost Nanebevzetí Panny Marie
Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Telefon: 566 625 190
Mobil: 607 736 851
E-mail: zdar-klaster@dieceze.cz, zalesky@dieceze.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz, www.zelena-hora.cz
Návštěvy nemocných jsou každý první pátek v měsíci a na požádání. Pokud
víte o někom, kdo je dlouhodobě nemocný nebo v nemocnici a přistupoval ke
svátostem, informujte nás prosím o něm.
Zpravodaj žďárských farností, Velikonoce 2022: Redakční rada P. Blažej
Hejtmánek, P. Vladimír Záleský. Redakční návrh připravil Zbyněk Vintr. Do
zpravodaje přispěli texty farníci obou farností. Obrázky archiv farnosti
a snímky s bezplatnou licencí z internetu. Tisk Unipress. Pro interní potřebu
vydávají obě žďárské farnosti. Návrhy článků pro vánoční číslo zpravodaje do
17. listopadu.
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Něco hezkého na konec
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