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Milí přátelé, bratři a sestry, 

 

Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě jiná dimenze života 

než tento časný život. Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás nosíme 

touhu po dokonalosti, kráse, lásce, porozumění, hodnotě a dalších 

úžasných vlastnostech. Problém ale je, že vždy narážíme nikoli hlavně 

na druhé lidi, ale – i když si to neradi přiznáváme – sami na sebe. Na 

svoje sobectví, pohodlnost, někdy pocity viny atd. Tyto a další 

vlastnosti nám brání, abychom dosáhli tužeb, které byly zmíněny.  

Občas se jich sice dotýkáme a zakoušíme je, ale pak jako by se 

rozplynuly. A právě v tom tkví základní lidský problém, o kterém Ježíš 

mluvil jako o „otročení hříchu“. Převedeno do řeči svátků jara, na jednu 

stranu cítíme probouzející se život, toužíme milovat, být milováni, ale 

pak se stane, že nám to zase někde ujede. A toto nás odděluje nejen od 

lidí, ale i od Boha. 

Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, je, že existuje 

řešení. Tak jako kdysi o Velké noci vyšli Izraelité do svobody, můžeme 

vnitřní svobodu zakusit my. Jak? Skrze odpuštění, které dává Ježíš 

všem, kdo o to stojí, a skrze víru v něj a jeho učení. Prostřednictvím 

toho, že tuto víru žijeme. A to je možné jak v dobách klidu, hojnosti 

a bezpečí, tak i v době „koronavirové“, v době nejistot z války a dalších 

krizí, které na nás dopadají. 
Velikonoce jako svátky probouzejícího se života ukazují na Boha 

jako na dárce života, kterému není nikdo lhostejný. Ani ty ne! 
Přejeme a vyprošujeme, aby jistota Kristova vítězství Vás trvale 

naplňovala radostí i nadějí! 
 

 

P. Blažej Hejtmánek, P. Vladimír Záleský  
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Velikonoční program 

 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 

PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 

 

Květná neděle – 2. 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 3. dubna v 8:00 mše svatá 

Svátost smíření od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 (více zpovědníků) 

Středa 5. dubna od 16:00 do 18:00 

Zelený čtvrtek – 6. dubna, památka Večeře Páně: 

18:00 mše svatá (chrámový sbor), do 22:00 tichá adorace v kapli sv. Barbory 

Velký pátek – 7. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

  8:00 ranní chvály, po nich možnost adorace do 22:00 (kaple sv. Barbory) 

10:00 křížová cesta pro děti 

14:30 křížová cesta 

15:00 velkopáteční obřady (chrámový sbor) 

Bílá sobota – 8. dubna: 

  9:00 ranní chvály a obřad Effatha, adorace do 18:00 (kaple sv. Barbory) 

Velikonoční vigilie: 20:00 s iniciačními svátostmi dospělých (schola) 

Neděle – 9. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 

7:30, 10:00 a 18:00 mše svaté, v 10:00 s žehnáním pokrmů (chrámový sbor) 

Pondělí velikonoční – 10. dubna: 8:00 mše svatá 

 

 

* * * * * * * * * * 
 
„Do „ústraní“ na hoře Tábor s sebou Ježíš bere tři učedníky, které vybral, aby se 

stali svědky jedinečné události. Chce, aby tato zkušenost milosti nebyla osamělá, ale 

sdílená, jako ostatně celý náš život víry. Ježíše následujeme společně. A společně, jako 

církev putující v čase, také prožíváme liturgický rok a v něm i postní dobu a kráčíme 

s těmi, které Pán postavil vedle nás jako spolupoutníky.“ 

Papež František: Poselství k postní době 2023 
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Velikonoční program 

 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 

PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 

 

Květná neděle – 2. dubna: 

9:00 mše svatá s žehnáním ratolestí 

15:00-18:00 svátost smíření (cizí zpovědníci) 

Zelený čtvrtek – 6. dubna, památka Večeře Páně: 

17:00 mše svatá, do 21:00 adorace 

Velký pátek – 7. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

15:00 křížová cesta, 16:00 velkopáteční obřady 

Kostel bude otevřen do 21:00 k adoraci 

Bílá sobota – 8. dubna: 

9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00 

Velikonoční vigilie: 21:00 se svátostí křtu a biřmování 

Neděle – 9. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 

  9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů 

15:00 až 16:00 bazilika otevřena k modlitbě 

Pondělí velikonoční –10. dubna: 9:00 mše svatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 
 
„Neuchylujte se k religiozitě tvořené mimořádnými událostmi a sugestivními zážitky 

ze strachu čelit realitě s její každodenní prací, těžkostmi a rozpory. Světlo, které Ježíš 

ukazuje učedníkům, je předzvěstí velikonoční slávy, k níž musíme směřovat, když 

následujeme „jedině jeho“. Postní doba je zaměřena na Velikonoce: „ústraní“ není 

cílem samo o sobě, ale připravuje nás na prožívání utrpení a kříže s vírou, nadějí 

a láskou, abychom dosáhli vzkříšení.“ 

Papež František: Poselství k postní době 2023  
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ 
 

Celoročně, farnost sv. Prokopa 

Nabídka aktivit Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I.  

Srdečně vás zveme k účasti na některé z mnoha aktivit v naší farnosti. 

● Otevřený kostel – denně od 8:00 do 18:00, každý den naleznete otevřený 

kostel k zastavení a modlitbě uprostřed shonu všedního dne. 

● Mše svaté za zemřelé – každé poslední pondělí v měsíci v 18:00 hodin 

● Žabky – holky od 5 do 12 let – sobota 9:00-11:00 (jednou za 14 dní) 

● Ministranti – kluci předškolního i školního věku – sobota 9:00-11:00 
(jednou za 14 dní) 

● Rytířské dopoledne – sobota 9:00-11:00 (jednou za 14 dní) 

● Misijní klubko (děti a rodiče) – poslední pondělí v měsíci 17:00-19.00 

● Spolčo mládeže – mládež od 12 let – pátek 19:00-20:30 (jednou za 

14 dní) 

● Mladší schola – od předškoláků po 4. třídu základní školy 

Neděle 8:45-9:45, 3. pátek v měsíci 16:30-18:00 (zpěv při mši) 

● Starší schola – od 5. třídy až po středoškoláky a vysokoškoláky 

Neděle 8:45-9:45, 2. a 4. (příp. 5.) pátek 16:30-18:00 (zpěv při mši) 

● Pěvecký sbor od sv. Prokopa – úterý 19:00 

● Setkání nad Božím slovem – pátek (jednou za 14 dní) v 19:00, nejbližší 

termíny: 3. 3., 17. 3., 1. 3., 14. 4., 28. 4. 

● Modlitební skupinka – pátek (jednou za 14 dní) v 19:00 

● Modlitby matek – první pondělí v měsíci 

● Nedělní kavárna – každou neděli po první a druhé mši svaté 

● Klub křesťanských seniorů – čtvrtá středa v měsíci, budova České 
pojišťovny 

● Večery chval – druhá sobota v měsíci v 19:00 

 

Celoročně, farnost Nanebevzetí Panny Marie 

Nabídka Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II. – klášter  

I vy se můžete připojit k některé z našich aktivit. 

● Otevřený kostel – zadní část baziliky je otevřena denně k modlitbě 

● Mše svaté pro děti – poslední pátek v měsíci v 17:15 v bazilice 

● Eucharistická adorace – každý čtvrtek v 17:00 v bazilice 

● Modlitba nešpor – každou středu po mši svaté v bazilice 
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● Modlitba růžence – denně v křížové chodbě v 19:30 (v zimě) a ve 20:00 

(v létě) 

● Nikodémova noc – 16. dne v měsíci 19:00-21:00 (v zimě) a 20:00-22:00 
(v létě) na Zelené hoře (tichá eucharistická adorace a příležitost ke svátosti 

smíření nebo rozhovoru s knězem) 

● Farní kavárna U Josefky – v neděli po mši svaté v křížové chodbě 

● Ministranti – v neděli po mši svaté v bazilice 

● Modlitby matek – druhou sobotu v měsíci v 18:00 v křížové chodbě 

● Schola – neděle po mši svaté a před dětskou mší svatou na faře 

● Společenství mládeže – pátek večer (jednou za 14 dní) na faře 

● Svatojánské bratrstvo – poslední středa v měsíci po mši svaté v křížové 

chodbě, společenství mužů 

 

ŽĎÁR I 15., 22. a 27. března, fara u svatého Prokopa 

Vzdělávací večery: Velikonoční triduum 

Součástí postní doby by měl být i čas pro osobní růst a rozvoj víry. Proto 

přijměte naše pozvání na tři vzdělávací večery, které se zaměří především na 

vrcholné období liturgického roku – Velikonoční triduum. 

Středa 15. března 2023 v 18:00 

Velikonoční triduum – historie a význam velikonočních obřadů  

Přednáší: P. Blažej Hejtmánek 

Středa 22. března 2023 v 18:00 

Velikonoční oheň a emoce v liturgii 

Přednáší: P. Tomáš Koumal 

Pondělí 27. března 2023 v 18:45 

Pravá ruka na pravém rameni (Kmotr v liturgii a v životě církve) 

Přednáší: P. Tomáš Koumal, farář u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 

a vedoucí Diecézního katechetického centra. 

 

SLAVKOVICE Neděle 16. dubna, poutní kostel Božího milosrdenství 
Svátek Božího milosrdenství 

Otcové pallotini nás srdečně zvou na poutní bohoslužby při příležitosti 

svátku Božího milosrdenství v neděli 16. dubna. 

• Mše svatá v 10:30 hodin (slouží P. Jaroslav Maxmilián Kašparů) 

• Mše svatá v 15:00 hodin (slouží Mons. Dávid Tencer, OFMCap., diecézní 

biskup Reykjavíku, Island) 

 • Mše svatá v 19:00 hodin (slouží o. Mariusz Leszko, SAC za zemřelé členy 

Knihy milosrdenství)  
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ŽĎÁR I Víkend 22. – 23. dubna, fara u svatého Prokopa 

Víkendovka pro děti na faře 

Srdečně zveme děti na společný víkend na faře, podrobnosti se dozvědí 

ve farnosti a na webových stránkách farnosti. 

 

ŽĎÁR II Pátek 28. dubna 17:15, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Pouť skautů ke svatému Jiří 

Zveme vás na dětskou mši svatou a děkovnou pouť skautů ke svatému Jiří. 

 

ŽĎÁR I Sobota 29. dubna v 18:00, kostel svatého Prokopa 

Svátost nemocných 

Svátost pomazání nemocných budeme ve farnosti svatého Prokopa 

udělovat v sobotu 29. 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. 

 

ŽAROŠICE 13. května, poutní kostel 

sv. Anny 

Diecézní setkání mládeže s biskupem 

Pavlem u Staré Matky Boží 

Z našeho děkanství pojedou na setkání 

mládeže autobusy, srdečně zveme všechny 

mladé! Farářem v Žarošicích je náš rodák 

P. Pavel Lacina. 

 

ŽĎÁR II 12.-14. a 16. května, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 

V roce 2023 se hlavní pouť na Zelené hoře uskuteční, dá-li Pán, v sobotu 

a neděli 13. a 14. května a v den slavnosti, v úterý 16. května. 

- Pátek 12. dubna v 19:00 Večer chval el-worship 

- Sobota 13. dubna v 18:00 Poutní mše svatá 

- Neděle 14. dubna v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 14:30 s májovou 

- Úterý 16. dubna Pouť zaměstnanců brněnského biskupství, v 18:00 

hodin poutní mše svatá (P. Pavel Kafka, generální vikář diecéze) 
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ŽĎÁR I Neděle 21. května 10:00, kostel sv. Prokopa 

ŽĎÁR II Neděle 28. května 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

První svaté přijímání 

Prosíme vás o modlitbu za naše děti a jejich rodiny. 

 

ŽĎÁR II Pátek 26. května v 17:00 hodin, bazilika 

Děkovná pouť k 30. výročí založení Oblastní charity 

Vznik Oblastní charity si připomeneme děkovnou mší svatou v pátek 

26. května, kterou bude celebrovat velkomeziříčský děkan P. Jiří Kaňa, který 

je pověřen duchovní službou pro charitu. 

 

ŽĎÁR II Sobota 27. května, Křižanov 

Pěší pouť ke svaté Zdislavě do Křižanova a Svatodušní vigilie 

V sobotu 27. května využijeme stejný vlak jako v předchozích letech – ve 

12:32 ze Žďáru a dojedeme do Velkého Meziříčí (13:12 hodin). Cesta je asi 

12 km přes Lhotky a Sviny. Zveme také rodiny s dětmi, cesta není náročná 

a lze ji zvládnout i s kočárkem. Kdokoliv se může připojit. Mši svatou budeme 

slavit v Křižanově v 18:00 hodin z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého. 

 

CELOREPUBLIKOVĚ Pátek 2. června 

Noc kostelů 

Seznam přihlášených kostelů a modliteben 

a program, který je v nich nachystán, 

naleznete na webových stránkách 

www.nockostelu.cz. Letos se zapojí obě 

žďárské farnosti. 

 

ŽĎÁR II Neděle 4. června v 18:00, kostel na Zelené hoře 

Celostátní zakončení ZUŠ Open 

Slavnostního zakončení letošního ročníku ZUŠ Open na Zelené hoře se 

zúčastní žáci ZUŠ ze Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Havlíčkova Brodu, 

Bystřice nad Pernštejnem a Velké Bíteše. 

 

ŽĎÁR I  Sobota 17. června, farní zahrada u svatého Prokopa 
La Festa 

Hudební festival křesťanských sborů se tentokrát uskuteční v jarním 

termínu za účasti schol i z okolních farností a děkanství. 
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ŽĎÁR I  Neděle 2. července, kostel svatého Prokopa 

Farní pouť svatého Prokopa - 970 let od úmrtí sv. Prokopa 

Slavnost patrona naší farnosti, svatého Prokopa, letos oslavíme při 

bohoslužbách v 7:30, 10:00 a 18:00 hodin. Svátostné požehnání a slavnostní 

Te Deum se uskuteční ve 14:30 hodin. 

 

ŽĎÁR II Středa 14. června v 19:30, bazilika 

Concentus Moraviae: Benjamin Allard, varhany 

Varhanní koncert francouzského interpreta 

Benjamina Allarda. 

 

ŽĎÁR II Středa 25. června v 14:00-18:00, Zelená hora 

Musica Sacra: Sborování, festival chrámových sborů 

V 18:00 zpívané nešpory s biskupem Vojtěchem. 

 

ŽĎÁR II 2. až 5. července, Lužnické údolí 

Letní puťák Lužnice 2023 – Tábor > Bechyně 

Klokoty u Tábora, „Malá Svatá hora“, odtud budeme vycházet. A stačí 

seběhnout do údolí řeky Lužnice a člověk je obklopen krásnými lesy. 

Vyjedeme v neděli 2. července odpoledne. Kolem „Kamenného pole“ 

dojdeme k Candátí skále, jejímž nitrem vede 32 m dlouhý tunel z roku 1938. 

Dále pod zříceninami hradů Příběnice a Příběničky dojdeme až k řetězovému 

Stádleckému mostu, který původně spojoval vltavské břehy. Gotický kostelík 

Nanebevzetí Panny Marie u Dobronic je dominantou vysokého skalnatého 

břehu už od roku 1350. O kus dál další hrad, kdysi letní sídlo otců jezuitů. 

Lužnické údolí je tak krásné a čisté, že tam dodnes žije i ohrožený druh škeble 

s krásným jménem Velevrub tupý nebo přenádherná ryba Piskoř pruhovaný, 

která dýchá nejenom žábrami ale také polykáním vzduchu, který se vstřebává 

trávicím traktem. Tolik zázraků – a některé z nich letos objevíme. Návrat na 

Cyrila a Metoděje dopoledne.     P. Vladimír 

 

BRNO 5. – 9. července, Výstaviště Brno 

Katolická charismatická konference 

Mottem letošní konference je citát „Štěstí, kde bychom ho nečekali" (srov. 

Mt 5,1-12). Hlavním hostem je P. Jacques Philippe, kněz z komunity 

Blahoslavenství, autor duchovní literatury a kazatel duchovních cvičení. 
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VYHLÍDKA 9. – 22. července 

Letní tábor Kolpingova díla 

Opět nás čeká pestrý program připravený zkušenými táborovými 

vedoucími a mnoho dalších dobrodružství. 

 

ŽĎÁR II 16. až 24. července, Itálie 

25. expedice mládeže – Apulie 2023 

Od první expedice uplyne letos čtvrtstoletí – již s námi jezdí děti prvních 

účastníků… Když jsme se vydávali na výpravu v roce 1999, vezli jsme 

veškeré jídlo. Švédsko a Norsko byly pro nás tehdy předrahé země. Dnes 

nechápu, jak jsme to mohli zorganizovat: autobus plný mladých a kufry 

i ulička zaskládané bednami proviantu, nádobím, vařiči, batohy… a před námi 

20 dní a 7 500 km. Vezli jsme 150 bochníků chleba – pekárna nám je speciálně 

přepekla, aby byly více vysušené a neplesnivěly. Když jsme se vraceli, měli 

jsme poslední tři dny pouze uzené šproty, povidla a ovesné vločky... 

Po 25 letech už to není taková divočina – Evropa se změnila, my trochu 

také… Přesto je cestovatelský život stále krásný a dobrodružný. Zvu mladé 

do Apulie. 

Výpravu jsme prodloužili o dva dny – takže budeme odjíždět v neděli 

16. července s návratem v pondělí 24. července. Cestou se stavíme v milované 

Umbrii, kraji sv. Františka z Assisi. Cestou zpět budeme tři dny v horách 

Monti Sibillini. Hlavní cíl je hluboko na jihu Itálie: Monte Sant'Angelo – 

jeskynní svatyně sv. archanděla Michaela, který se zde třikrát zjevil na konci 

5. století, městečko Alberobello s kamennými domečky trulli, Matera – obydlí 

vytesaná v tufových skalách, Bari a mnoho dalších míst. Letos pojedeme 

autobusem s naším expedičním řidičem Alešem. Dotovaná cena za dopravu 

a stravu bude kolem 4 500,- Kč.     P. Vladimír 

 

ŽĎÁR II 6. až 9. srpna, Západní Čechy 

Pěší farní pouť Chlum u sv. Máří – Hrozňatov – Valdsasy 2023 

Západní Čechy nám přirostly k srdci – naše cesta k jihozápadu pokračuje. 

Z Chlumu, kde jsme loni končili, se vydáme přes Kynšperk nad Ohří a Dolní 

Žandov ke státní hranici. Podél ní dojdeme až na poutní místo Hrozňatov. 

Odtud po bývalé přeshraniční trati do Valdsas. Od 6. do 9. srpna. P. Vladimír 
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ŽĎÁR I Sobota 12. – pátek 18. srpna, Sulkovec 

Letní tábor farnosti svatého Prokopa 

Letošní tábor se uskuteční na faře v Sulkovci. Přihlášky naleznete ve 
zpovědní kapli kostela sv. Prokopa, prosíme o jejich brzké vyplnění 

a odevzdání. E-mailová adresa je tabory.prokop@email.cz a webové stránky 

https://tabory-sv--prokop.webnode.cz/. 

 

 

ŽĎÁR II Neděle 13. a úterý 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 úterý 15. srpna při mši svaté v 18:00 hodin. 

 

ŽĎÁR II Středa 16. až sobota 19. srpna, Olomoucko 

Farní cyklopouť a pouť pro rodiny 

Od 16. do 19. srpna máme objednané ubytování v kněžském semináři 

v Olomouci. Každý rok se vydáváme s farníky na cyklopouť – dá-li Pán, tak 

i letos. Také letos bychom chtěli pozvat i mladé rodiny s dětmi bez kol, aby 

byly s námi. Část programu bude společná a část individuální, ubytování 

nebude drahé. Pokud vás láká výstup na Kartouzku nebo návštěva pramene 

Odry, přidejte se k nám. 

 

ŽĎÁR II Sobota 19. – pátek 25. srpna, Sněžné 

Farní chaloupka ve Sněžném 

Letos prožijeme chaloupku v srdci Žďárských vrchů, ubytováni budeme 

na faře ve Sněžném. Chaloupka se uskuteční v termínu 19. – 25. srpna 2023 

pro děti od 2. do 7. třídy. 

 

PŘEDKLÁŠTEŘÍ Sobota 2. září, klášter cisterciaček Porta Coeli 

19. diecézní pouť rodin 

Letos se diecézní pouť rodin uskuteční opět v Předklášteří u Tišnova. 

 

ŽĎÁR I  Úterý 12. září, celý den, kostel svatého Prokopa 

ŽĎÁR II  Čtvrtek 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. 
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KRISTOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JE KVALITATIVNÍM 

SKOKEM V DĚJINÁCH 
 

Benedikt XVI. 

Homilie velikonoční vigilie 2006 

 

Hledáte Ježíše Nazaretského, 

ukřižovaného. Byl vzkříšen, není 
tady! (Mk 16, 6). To říká do 

světla oděný Boží posel ženám, 

které hledají Ježíšovo tělo 

v hrobě. Avšak totéž říká dnes 

v noci evangelista také nám: Ježíš 

není nějakou osobností 

z minulosti. On žije a jako živý 

nám jde vstříc, volá nás, abychom 

šli za Ním, živým Kristem, a tak 

také my našli cestu života. 

„Byl vzkříšen... není tady.“ 

Když Ježíš mluvil k učedníkům o 

kříži a zmrtvýchvstání poprvé, při 

sestupu z hory Proměnění, sami 

sebe se tázali, co to má znamenat 

„vstát z mrtvých“ (Mk 9, 10). 

O Velikonocích se radujeme, že 

Kristus nezůstal v hrobě, že jeho 

tělo nepoznalo rozpad, že je 

součástí světa živých, ne světa 

mrtvých. Radujeme se, že On – 

jak to prohlašujeme při obřadu 

velikonoční svíce – je Alfa 

i Omega, existuje tedy nejen 

včera, ale i dnes a na věky (srov. 

Žid 13, 8). Ale zmrtvýchvstání je 

natolik mimo naše chápání, mimo 

veškeré naše zkušenosti, že zahloubáme-li se do sebe, i my se tážeme, stejně 

jako učedníci: V čem spočívá ono „vstát z mrtvých“? Co to pro nás znamená? 
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Co to znamená pro svět a pro dějiny jako celek? Jeden německý teolog jednou 

ironicky poznamenal, že zázrak oživené mrtvoly – jestliže k němu opravdu 

došlo, čemuž on vůbec nevěřil – by byl tak jako tak nepodstatný, protože by 
se totiž netýkal nás. Vždyť byl-li jednou někdo oživen a nic víc, proč by se 

nás to mělo týkat? Avšak zmrtvýchvstání Krista je něco víc, týká se úplně 

něčeho jiného. Použijeme-li pro jednou jazyka evoluční teorie – je největší 

„mutací“, absolutně nejrozhodnějším skokem do naprosto nové dimenze, 

k němuž v dlouhých dějinách života a jeho vývoje dosud nikdy nedošlo, 

skokem do úplně nového řádu, který se týká nás, který se týká celých dějin. 

Diskuse vedená s učedníky by tedy zahrnovala následující otázky: Co se 

tam vlastně stalo? Co to znamená pro nás, pro svět jako celek a pro mě 

osobně? A především: Co se stalo? Ježíš už není v hrobě. Je v úplně novém 

životě. Ale jak k tomu mohlo dojít? Jaké síly tu působily? Je rozhodující, že 

tento člověk, Ježíš, nebyl sám, nebyl uzavřen od svého já. Byl jedno s živým 

Bohem, byl s Ním spojen tak, že s ním tvořil jedinou Osobu. Nacházel se 

jakoby v objetí Toho, který je život sám; a nešlo jen o objetí jako důkaz citu, 

nýbrž o takové, co zahrnovalo celé jeho bytí a pronikalo jím. Jeho vlastní život 

nebyl pouze jeho vlastním životem, bylo to existenciální společenství 

s Bohem, bytí jako součást Boha, a proto mu nemohl být skutečně vzat. 

Z lásky se mohl nechat zabít, ale právě tím přemoci definitivnost smrti, 

protože v Něm byla přítomna definitivnost života. Byl jedno s nezničitelným 

životem, jenž mohl znovu vykvést skrze smrt. Zkusme totéž vyjádřit ještě 

jednou z jiného hlediska. Jeho smrt byla činem z lásky. Při poslední večeři 

předjímal smrt a proměnil ji v dar sebe sama. Jeho existenciální společenství 

s Bohem bylo vlastně existenciálním společenstvím s Boží láskou, láskou, jež 

přemůže i smrt, jež je silnější než smrt. Vzkříšení je jako výbuch světla, 

výbuch lásky, která vyřešila dosud nevyřešitelné – „zemři a staň se“. Ona 

zahájila novou dimenzi bytí, života, do něhož byla ve změněném stavu 

zahrnuta i hmota, skrze niž povstává nový svět. (…) 

Pavel nám totéž vysvětluje ještě jednou z jiného hlediska, když ve třetí 
kapitole listu Galaťanům mluví o „příslibu“ a říká, že byl dán jednotlivci – 

jednomu jedinému: Kristu. Pouze on nese v sobě celý „příslib“. Ale co se tedy 

stává s námi? Vy jste splynuli v jedno v Kristu, odpovídá Pavel (srov. Gal 3, 

28). Nikoliv v jednu věc, nýbrž v jedno, v jediné, v jediný nový subjekt. Toto 

osvobození našeho já z jeho osamocení, toto ocitnutí se v novém subjektu 

znamená, že se nacházíme v nezměrnosti Boha, že jsme už nyní probouzeni 

do života, jehož východiskem je „zemři a staň se!“ Ve křtu nás uchvátil velký 

výbuch vzkříšení, aby nás pohltil. Tak jsme se stali součástí nové dimenze 
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života, do něhož jsme byli jistým způsobem 

uvedeni již nyní, uprostřed strastí naší doby. Žít 

svůj život jako stálé vstupování do tohoto 
otevřeného prostoru – to je význam křtu, bytí 

křesťanem. To je radostí velikonoční vigilie. 

Zmrtvýchvstání neskončilo, zmrtvýchvstání 

dospělo až k nám a uchvátilo nás. Pevně se jej, 

tedy zmrtvýchvstalého Pána, chytáme a víme, že 

On nás pevně drží, i když naše ruce slábnou. 

Chytáme se jeho ruky, a tak se také držíme za 

ruce navzájem, stáváme se jediným subjektem, 

ne pouze jedinou věcí. 

Já, ale už ne já – toto je formule křesťanské 

existence založené na křtu, formule 

zmrtvýchvstání v čase. Já, ale už ne já – žijeme-

li v tomto duchu, proměňujeme svět. Tato 

formule je v kontrastu se všemi ideologiemi 

propagujícími násilí, je to program, který se staví 

proti korupci a touze po moci a vlastnictví. 

„Já jsem živ, také vy budete živi,“ říká Ježíš 

v Janově evangeliu (14, 19) učedníkům, tedy 

nám. My budeme žít díky existenciálnímu 

společenství s Ním, díky tomu, že jsme součástí 

Jeho, jenž je sám Život. Věčný život, blaženou 

nesmrtelnost nemáme sami od sebe, nemáme ji 

v sobě, nýbrž prostřednictvím vztahu – 

získáváme ji prostřednictvím existenciálního 

společenství s Tím, který je Pravda a Láska, a je 

tedy věčný, je to Bůh sám. Prostá nezničitelnost 

duše by sama o sobě nemohla dát věčnému 
životu smysl, nemohla by z něj učinit pravý 

život. Život pochází z toho, že jsme milování 

Tím, který je Život. Pochází z toho, že žijeme 

a milujeme s Ním. Já, ale už ne já – to je křížová 

cesta, cesta, jež „kříží“ existenci uzavřenou 

pouze do já, a otevírá tak cestu k pravé a trvalé 

radosti. 

  

 

 
 

Benedikt XVI. 

(16. 4. 1927 

               – 31. 12. 2022) 

Joseph Alois Ratzinger 

 

Svatý otec Benedikt se 

hluboce zapsal do 

historie nejen jako 

vynikající teolog, ale pro 

nás místní také jako 

papež, který 5. ledna 

2009 povýšil náš farní 

kostel Nanebevzetí 

Panny Marie na baziliku 

minor a 26. září 2009 

jako dosud jediný papež 

navštívil naši brněnskou 

diecézi.  
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Z NAŠICH FARNOSTÍ 

 

Modlitby matek ve farnosti svatého Prokopa 
 

 

Společenství 

matek při farnosti 

sv. Prokopa se 

schází každé 

první pondělí 

v měsíci v 19:00 

hodin na faře. 

Modlíme se za 

své děti i za 

všechno ostatní, 

co se nás dotýká.  

 

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. 

Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou 

rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví 

i kultur, pracují například v Číně, Mexiku, Rusku, Americe nebo Francii 

a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti. 

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí Veronika Williamsová 

poprvé v listopadu 1996. „V současné době působí v naší republice už 350 

modlitebních skupin. Jen v brněnské diecézi je jich kolem padesáti,“ uvádí 

Růžena Fialová z Brna, koordinátorka hnutí v naší republice. 

Já osobně jsem obrovsky vděčná za toto setkávání, kdy můžu starost o své 

děti odevzdat do Božích rukou a prožít i společnou modlitbu s matkami 

různého věku. Odevzdanost Bohu je hlavní myšlenkou a spiritualitou hnutí 

Modlitby matek. Rády mezi sebou přivítáme i nově příchozí maminky. 

Více informací najdou případné zájemkyně na webových stránkách 

https://www.biskupstvi.cz/0305-co-je-hnuti-modlitby-matek. 

 

Martina Sejkorová, iniciátorka Modliteb matek při farnosti sv. Prokopa 
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Hvězdička září pátým rokem 
 

Dětská skupina 

Hvězdička začala 

svítit v červenci 

2018. Motivací pro 

její vznik byla 

myšlenka, že ve 

Žďáře nad Sázavou 

chybí křesťanská 

školka, kde bychom 

s dětmi mohli 

společně objevovat 

nejen krásy světa, 

ale i tajemství 

Toho, který svět 

stvořil... 

Při práci s dětmi využíváme montessori pedagogiku, ze které vychází 

i propracovaný program Katecheze Dobrého pastýře. Tento program vznikl 

před více než 65 lety v Itálii. Jeho autorkami byly teoložka Sofia Cavalletti 

a montessoriovská pedagožka Gianna Gobbi. 

Díky těmto katechezím býváme často svědky, že i malé děti velmi citlivě 

a intenzivně objevují, že jsou duchovní bytosti a že mohou navázat vztah 

s Bohem, a to i přesto, že nejsou vychovávány ve víře. Skrze texty Písma 

svatého se společně snažíme objevit Boží tajemství. 

Sídlíme na Orlovně. Naše školka funguje pod záštitou orlů na ulici 

Libická 1. Kdykoliv k nám můžete zavítat, nahlédnout a položit otázky, které 

Vám rádi zodpovíme... Informace o nás naleznete i na webových stránkách 

https://orlovna.cz/skolka. 

Moc děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují, a současně vás všechny 

velmi prosíme o modlitbu. Jsme vděčné, že u toho můžeme být a že Hvězdička 

svítí dodnes. 

 

Dana Trávníčková, hlavní pečovatelka Dětské skupiny Hvězdička 
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Velikonoční pašije s novým představitelem Ježíše 

Tradice žďárských 
pašijových her se 

začala psát v roce 

1998. Vznik pašijové 

hry pod názvem „Co 

se stalo s Ježíšem“ 

inicioval tehdejší 

farář u sv. Prokopa 

P. Ervín Jansa. Od 

počátku na realizaci 

úzce spolupracovali 

farníci obou 

žďárských farností. 

Místo a termín akce byly od počátku pevně stanovené. Hraje se vždy v úterý 

před velikonoční nedělí v dětském areálu na sídlišti Libušín, kde jsme nalezli 

optimální terén pro stavbu kulis. 

Zejména na začátku, kdy se musely namluvit dialogy, vyrobit kulisy a ušít 

kostýmy, bylo nutné vynaložení značného úsilí mnoha lidí. V průběhu času 

došlo k předělání a zdokonalení nejen kulis, ve kterých se hraje, ale i kostýmů 

a přirozeně docházelo i k obměně účinkujících z různých důvodů. Pašijovými 

hrami od počátku tradice prošly stovky lidí a samotné představení pokaždé 

přiláká tisíce diváků nejen ze Žďáru nad Sázavou, ale i z širokého okolí. 

Za dobu konání pašijových her muselo několikrát dojít ke zrušení této 

akce. Třikrát to bylo z důvodu nepřízně počasí a v posledních třech letech 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. V letošním roce se nám s Boží 

pomocí podařilo oslovit dostatečný počet zájemců, abychom mohli tuto 

krásnou tradici udržet. Největší změnou v letošním roce bude nový 

představitel hlavní role. Po Janu Hudečkovi ztvární roli Ježíše František 

Špaček. Dovolte, abych Vás srdečně pozval na představení pašijí, které 

proběhnou v úterý 4. dubna 2023 od 20:00 hodin v dětském areálu na sídlišti 

Libušín. Další informace naleznete na webových stránkách farnosti 

www.prokopzr.cz nebo na facebookové stránce @zdarskepasije. 

Za všechny organizátory a pořadatele Ing. Miroslav Keller 

Foto z letošní první zkoušky Zbyněk Čech  
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Chrámový sbor Fons a orchestr žáků ZUŠ v katedrále 
 

 
 

V neděli 5. února 2023 nasedá chrámový pěvecký sbor FONS spolu 

s orchestrem žáků žďárské ZUŠ do autobusu a před šestou hodinou vyráží 

směr katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V deset hodin je pak už sbor 

i orchestr připraven na kůru a čeká na zazvonění zvonečku, který zahájí mši. 

Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta 

v Praze. S orchestrem a sborem Fons je na kůru i varhaník katedrály Josef 

Kšica. Žďárští muzikanti a zpěváci uvádějí mši Jiřího Pavlici „Missa brevis“. 

Diriguje Miroslava Smékalová, sólové party zpívají Iva Schlosserová a Leoš 

Drahotský. Kůr je ozvučen několika mikrofony, zvuk orchestru i sboru tak 

naplňuje celou katedrálu, přenáší jej i online vysílání. 

Vše dopadlo velmi zdárně, žďárští muzikanti a zpěváci vyslechli řadu 

pochval a Mons. Milan Hanuš projevil přání, aby Fons s orchestrem přijížděli 

do katedrály častěji. Pro mladé muzikanty žďárské „ZUŠky“ i zpěváky Fonsu 

bylo účinkování při mši v katedrále výjimečným zážitkem i odměnou za 

dlouhé hodiny při nácviku. 

Miroslava Smékalová  
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Tříkráloví koledníci dostali požehnání na cestu 

 

Tradice Tříkrálové sbírky je rozšířena v různých zákoutích České 

republiky. I my ve žďárských farnostech se k této dlouholeté tradici 

přidáváme. Ne jinak tomu bylo i na počátku letošního roku, kdy se do ulic 

Žďáru nad Sázavou a jeho místních částí vydalo 25 tříkrálových skupinek. Ti 

vykoledovali celkem 259 729 Kč. Výtěžek z kasičky v kostele sv. Prokopa 

činil 6 028 Kč. 

Ráda bych poděkovala všem koledníkům, kteří se do koledování zapojili 

s velkou chutí a šířili radost z Božího narození. Velký dík patří i všem dárcům. 

V celém okrese Žďár nad Sázavou se vykoledovalo 4 757 202 Kč na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

lidem, kde pomáhá Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 

Více informací na webových stránkách www.zdar.charita.cz a na 

facebooku @ochzr. 

 

Veronika Dobrovolná, tříkrálová asistentka pro Žďár nad Sázavou, 
foto: Jiří Přichystal 
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Katecheté a pedagogové sdílejí zkušenosti 
 

 

Čtvrtý den v měsíci 

únoru i březnu přinesl 

v oblasti vzdělávání 

katechetů příjemnou 

změnu. V sobotu 

4. února jsme se sešli 

společně s katechety 

a kněžími žďárského 

a velkomeziříčského 

děkanství v Kulturním 

domě v Novém Městě 

na Moravě. Přivítali 

jsme také zástupce 

brněnského biskupství Mgr. Pavla Šenkyříka, vikáře pro pastoraci, který nás 

seznámil s vizemi a plány v katechetické práci. Rovněž jsme vyslechli 

zajímavou přednášku o vstupech katechetů do škol, kdy se vyškolení zástupci 

setkávají nejen s věřícími žáky a pořádají pro ně programy na žádaná církevní 

témata. 

O měsíc později, v sobotu 4. března, jsme se sešli znovu, a to na faře ve 

Žďáře nad Sázavou I. Pozvání našeho pana faráře Blažeje Hejtmánka 

k pravidelnému měsíčnímu setkávání tak, jak tomu kdysi bývalo zvykem, 

přijalo přes dvacet katechetů a věřících učitelů. I nyní nás navštívil milý host 

z biskupství – ředitel Diecézního katechetického centra ThLic. Tomáš 

Koumal. Jeho přednáška o starostech katechetů a společná modlitba nás velmi 

povzbudily do další práce. Část setkání jsme věnovali i vzájemnému sdílení 

a předávání zkušeností. Otec Koumal nám také přivezl aktuální katechetické 

materiály pro dobu postní a vybavil nás tak pro další hodiny práce s dětmi 

a mládeží. 

Další setkání se uskuteční v sobotu 29. dubna od 9:00 do 11:00 hodin. 

Zváni jsou nejen všichni vyučující náboženství, ale také všichni, kteří pracují 

v pedagogických profesích. Děkujeme všem organizátorům za tuto iniciativu, 

která je pro nás vyučující velkým přínosem. 

 
Lenka Šustrová, katechetka Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I., 

foto Pavel Říha  
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Rok války očima našich podkarpatských přátel 
 

Dne 24. února 2022 jsme se 

všichni probudili s šokující zprávou 

o vypuknutí války. Rusko zaútočilo 

na Ukrajinu a ke Kyjevu a do mnoha 

měst se blížily tanky ze všech stran. 

Hranice se zeměmi Evropské unie 

ucpali uprchlíci. Většinu z nich 

tvořily ženy a děti. Naše fara byla 

brzy plná – útočiště zde našlo 

65 lidí. Zakarpatí leží asi 700 km od 

Kyjeva, na západě Ukrajiny. Lidé vnímali, že náš kraj je relativně bezpečný… 

Přemýšlíme usilovně, co dělat, kde pomoci, co dříve? Šli jsme pomáhat 

nejprve na hranici: otec Oleg Grygoryk vařil vývar v kotlíku a rozdával teplé 

jídlo lidem, kteří čekali ve frontě dlouhé 12 km. Hned druhý den již volali naši 

přátelé, lidé z Vysočiny. Nabídka pomoci přišla od farníků ze Žďáru nad 

Sázavou a z okolních farností děkanátu. Někteří nabídli volná místa 

k ubytování, jiní se pustili do organizování sbírky potravin. Velké 

poděkování, Pán Bůh zaplať! 

Zapojili jsme se do práce na vítězství Ukrajiny. 

Spojili jsme síly a s dalšími dvěma kněžími, otcem 

Olegem Grygorykem a otcem Mychaylem 

Fratsuchem, jsme začali jezdit do České republiky 

a shánět starší auta. Dovážíme starší sanitky 

a dodávky pro přepravu humanitární pomoci. 

S žádným autem se nevracíme s prázdnou. Otec 

Vladimír Záleský a další sbírají potraviny, 

hygienické potřeby a prostředky, které člověk 

potřebuje v nouzi. Mnohokrát jsme dostali i finanční 

prostředky od Vás – na pomoc Ukrajině. To nám 

umožnilo shánět další auta, která pomáhají zachraňovat životy lidí. Za rok 

války jsme postupně dovezli 41 starších vozů (foto nahoře). Jsme vděční za 

všechno – i za těch 1 000 kg špaldové mouky, kterou jsem odvezl do blízké 

pekárny. V pekárně v sousední vesnici nám zdarma pečou chléb, který 

rozvážíme a rozdáváme lidem v nouzi. Děkujeme Pánu za mnohé přátele a za 

lidi dobré vůle, kteří se nepřestávají dělit. Děkujeme skautům za vyrobené 

zákopové svíce (foto dole).                                          o. Volodimir Prodanec  
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Diecézní fond PULS v roce 2023 
 

Podle biblické tradice je 

číslo sedm symbolem 

plnosti. Mám velkou 

radost, že v uplynulém roce 

jsme této symbolické 

plnosti dosáhli, protože 

v prosinci se do naší velké 

rodiny malých dárců 

přihlásil donátor 

s pořadovým číslem 7777. 

Do konce roku se k němu 

přidalo dalších více než 

250 donátorů, takže nový 

rok 2023 je co do počtu donátorů předznamenán osmičkou. Ta v Bibli 

představuje začátek nového a lepšího času. Kéž tomu tak opravdu je a nový 

rok, do kterého vstupujeme, prožijeme ve zdraví, bez velkých obav 

z budoucnosti a naplněni nadějí.  

Uplynulý rok, který byl poznamenán válkou na Ukrajině a následnou 

energetickou krizí, ukázal kromě jiného i velkou míru solidarity. Chci proto 

poděkovat všem, kdo přispěli k plnosti uplynulého roku. Především 

donátorům za jejich velkorysost a štědrost, ale také všem, kdo toto dílo 

podporují svojí modlitbou. Zvláštní poděkování si zaslouží kontaktní osoby 

ve farnostech a spolupracovníci, kteří mi pomáhají s administrativou. Ať nás 

všechny provází v novém roce Boží požehnání a radost z dobrého díla. 

Dary donátorů Pulsu dosáhly hranice téměř 20 mil. Kč. Díky této štědrosti 

dárců mělo 194 farností svůj příspěvek na zajištění mezd pro kněze splacený 

z více než poloviny a ušetřené prostředky ve farním rozpočtu tak mohlo 

věnovat například i na pokrytí rostoucích cen energií.  

Významnou událostí uplynulého roku byla první pouť donátorů do 

Žarošic. Nosnými prvky pouti byly mše svatá s biskupem Pavlem a koncert 

Pavla Helana. Příjemným překvapením byl nízký věkový průměr poutníků. 

Letos bychom na tuto událost rádi navázali a pouť donátorů uskutečnili 

27. 5. 2022 v poutním areálu Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.  

 

P. Pavel Kafka, generální vikář  
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Modlitba při prezidentské inauguraci 
 
Modlitba arcibiskupa pražského Mons. Jana Graubnera za nově 

zvoleného prezidenta republiky gen. Petra Pavla 

 

Zvolili jsme 

novou hlavu České 

republiky. V této 

posvátné chvíli si 

společně uvědo-

mujeme velikost 

zodpovědnosti ne-

jen před voliči 

a současníky, ale 

i před dějinami 

a samotným 

Bohem. 

Uvědomujeme 

si složitost mezinárodní situace i náročnost úkolů v naší společnosti, protože 

mnohá rozhodnutí či opomenutí ovlivňují nejen přítomnost, ale i budoucnost. 

Věřím, že nejen malé chyby mívají po čase velké dopady, ale podobně i dobré 

kroky a moudrá rozhodnutí nesou v dějinách své velké plody, a prosím dnes 

Pána, aby se ty dobré opravdu dařily. Díky Bohu a našim předkům jsme 

zdědili krásnou zemi a jsme vyspělým národem, kéž se i budoucí generace 

dívají do našich dějin, do našich časů s vděčností, kéž uznají, že ani naší době 

nechyběla moudrost, respektující skutečné hodnoty, včetně smyslu pro pravdu 

a spravedlnost pro všechny, včetně těch nejslabších, že nám nechyběla 

velkorysá láska k potomkům, která se ukázala v ochotě žít pro druhé i za cenu 

obětí, v úctě k rodině a v dobré výchově dětí, neboť dobří potomci mohou 

napravit některé chyby otců, ale špatní zničí všechno, co jim otcové odkázali. 

Nejen v této chvíli vyprošujeme od Boha jeho pomoc a všechny potřebné 

dary pro službu prezidenta republiky národu a modlíme se za něj i za všechny, 

kteří slouží našemu lidu, a zároveň vyjadřujeme ochotu společně pracovat na 

šťastné budoucnosti této země. 

Mons. Jan Graubner, foto Člověk a víra  
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Obdivuhodný mistr Jan David Sieber 

 

Letos si kromě 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichla 

připomínáme ještě jedno stejné výročí: ve stejném roce zemřel také 

varhanář Jan David Sieber. Datum jeho smrti není známo, protože se 

nezachovala matrika u sv. Jakuba v Brně, zachovala se však kniha 

„Zvonění za zemřelé u sv. Jakuba“, kde je uveden záznam s jeho jménem. 

Poslední známé datum ze Sieberova života je jeho závěť ze 17. března 

1723. 

O tom, kdo byl Jan David Sieber, nás nejzasvěceněji informuje 

muzikolog a organolog prof. Jiří Sehnal. Sieberovým životem se 

podrobně zabýval ve svých knihách Barokní varhanářství na Moravě 

a Dějiny hudby na Moravě a v mnoha dalších specializovaných studiích. 

 

Sieberovo jméno znám od šedesátých let z článku Dr. Vincence Straky 

v Musikologii č. 2, 1949, jejíž náklad byl z politických důvodů po vyjití až na 

jeden exemplář zabaven. Poprvé jsem na jeho varhanách hrál někdy koncem 

šedesátých let ve Žďáře, kdy jsem patřil mezi pár prvních pošetilců, kteří se 

zajímali o staré varhany. Tehdy jsem znal i jeho velké varhany v Polné. Kolem 

Sieberových varhan ve Žďáře je bohužel nejvíce otazníků. Cisterciáci ve 

Žďáře nezanechali žádné podobné anály jako například premonstráti na 

Hradisku, ve kterých by se člověk mohl dočíst něco o varhanách. 
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Jisté je pouze to, že varhany byly postaveny před rokem 1723 nebo 

dokončeny v následujícím roce. Pro Sieberovo autorství v konventním kostele 

neexistuje žádný písemný doklad, ale varhanář Dalibor Michek, který nástroj 
restauroval, vyslovil jasné přesvědčení, že jejich autorem byl Jan David 

Sieber. Umí nejlépe určit, co nejvíce prozrazuje Sieberův řemeslný rukopis, 

pracoval na nich a zná Sieberovy varhany v Polné. Já mohu pouze opakovat 

názor německého varhanáře Jürgena Ahrenda, který v letech 1985–1987 

pracoval na obnově Sieberových varhan u sv. Michala ve Vídni. V prosinci 

1986 jsem s ním strávil dva dny v Polné, kde si měřil některé píšťaly 

a nahrával jejich zvuk. S Ahrendem jsem pak navštívil ještě řadu varhan od 

varhanářů brněnské školy a jeho úsudek o Sieberovi zněl: „Byl to 

obdivuhodný mistr, srovnatelný s velkým Arpem Schnitgerem (1677–1719) 

v severním Německu. 

Životní osudy Jana Davida Siebera jsou plné otazníků. Laik se diví, ale 

historika to nepřekvapí. Zatím se zdá, že Sieber pocházel ze severních Čech, 

snad z okolí České Lípy. U koho se vyučil, není známo. Do Brna přišel jako 

pražský měšťan, ale jeho přijetí za měšťana v Praze se v pražských pramenech 

nepodařilo najít. Jako pražský měšťan prováděl menší práce ještě 

v devadesátých letech 17. století ve Velkém Meziříčí a ve farním kostele ve 

Žďáře. Víme, že byl třikrát ženat, ale kromě data úmrtí, jména jeho manželek 

ani místa sňatku neznáme. Zřejmě se všechny sňatky uskutečnily mimo Brno. 

Pár jím psaných dopisů dokazuje, že psal úhledně, téměř krasopisně, což 

u varhanáře, který byl zvyklý i na velmi hrubé manuální práce, překvapuje. 

Velmi typické bylo pro něho velké písmeno D. Zdá se, že přes mimořádně 

velké zakázky příliš nezbohatl a již po roce 1712 býval vážně nemocný. 

Zemřel asi během pracovní cesty neznámo kde, roku 1723. Musíme čekat, až 

se šťastnou náhodou někde najde další informace. 

Své největší varhany postavil Sieber roku 1714 v kostele sv. Michala ve 

Vídni. K této prestižní zakázce mu dopomohl krajanský spolek rodáků 

z Moravy Mährische Langenossenschaft, který každoročně slavil velkolepé 
oslavy svátku svatých Cyrila a Metoděje. Sieber byl podle názoru vídeňských 

znalců kvalitnější varhanář než jeho konkurent Ferdinand Römer, jehož 

varhany stály v katedrále sv. Štěpána, což se potvrdilo zejména v pozdějších 

letech. Varhany pro sv. Michala byly nejen největším nástrojem Jana Davida 

Siebera vůbec, ale největšími varhanami na rakouském území. Měly tři 

manuály, při čemž třetí manuál, určený ke hře generálního basu, byl umístěn 

v poměrně velkém hracím stole, pro který Němci vymysleli název Spieltisch. 

Možná, že podobně tomu bylo již u varhan svatého Tomáše v Brně, ale důkazy 
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pro to nemáme. Na slavnostní koncert po restaurování v roce 1986 jsem neměl 

možnost se dostat, ač jsem se s varhanářem Jürgenem Ahrendem i s titulárním 

varhaníkem Wolfgangem Sausengem osobně znal. Teprve po roce 1989 jsem 
měl ve Vídni příležitost varhany si prohlédnout, ale na hraní nebyl čas. 

V posledních letech se opět na varhanách znovu pracovalo a vyšla o tom 

dokonce podrobná publikace. 

Sieberova kariéra v Brně byla strmá. Jméno v Brně si udělal asi již v roce 

1696 svou prací v augustiniánském kostele sv. Tomáše. V té době neměl 

v Brně téměř žádnou konkurenci. Působil zde sice již 30 let Matouš Roskoš, 

jehož největší prací byly varhany právě pro kostel sv. Tomáše z roku 1681. 

Neměly asi potřebnou kvalitu, protože již po 15 letech opat pověřil Siebera, 

aby je přestavěl. Roskoš sice působil v Brně až do své smrti 1709, ale stavěl 

jen positivy a malé varhany. Sieber pokračoval na přestavbě varhan 

u sv. Tomáše až do roku 1703. Jeho varhany byly v té době největší varhany 

na Moravě, a snad i v českých zemích. Měly na třech manuálech a v pedálu 

33 rejstříků. Je možné, že se Sieberem jednali brněnští jezuité pro svůj kostel 

kolem roku 1699, ale ke stavbě nedošlo. Místo toho postavil Sieber dvoje 

varhany cisterciákům na Velehradě a ve stejné době (1705) pro jezuitský 

kostel až ve Svídnici (1705), pro premonstráty na Hradisku u Olomouce 

(1706) a pro Polnou (1708). Všechny troje varhany byly na svou dobu velké 

nástroje. 

V té době musel mít Sieber hodně zaměstnanců, protože si neumíme 

představit, jak by při tak velkých vzdálenostech tyto práce zvládl. Kromě 

těchto velkých nástrojů postavil Sieber na Moravě mnoho dalších menších 

varhan. Zatím nelze říci, že by Sieber udržoval se zmíněnými řády zvláště 

úzké styky. Volba varhanáře závisela na jeho pověsti, zkušenosti s jeho 

nástroji a na finančních možnostech objednavatele. Je pochopitelné, že 

premonstráti si vybrali Siebera pro kostel na Svatém Kopečku u Olomouce, 

které pak dokončil jeho odchovanec Antonín Richter, na základě zkušenosti, 

kterou s ním učinili na Hradisku. Podobně také postupovali cisterciáci ve 
Žďáře, když si zvolili Siebera proto, že se jeho práce osvědčily v konventním 

kostele na Velehradě, nejdelším kostelem na Moravě.“ (Je nutné připomenout, 

že právě žďárská basilika je druhý nejdelší moravský chrám). 

Každé slovo každého z odborníků nám dokazuje, jak obdivuhodné a cenné 

je oživení vzácného nástroje v žďárské basilice Nanebevzetí Panny Marie 

a svatého Mikuláše. Kéž takových počinů přibývá! 

Původní rozhovor pro magazín operaplus.cz převzat s laskavým svolením 

prof. Jiřího Sehnala  
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Dobrá kniha 
 

První monografie známého brněnského malíře a univerzálního 

výtvarného umělce Milivoje Husáka (nar. 1950) autora Aleše Filipa pod 

názvem Na počátku bylo světlo vyšla v nakladatelství CDK. 

Dílo Milivoje Husáka zahrnuje volnou 

tvorbu (kresbu a malbu), scénografické 

návrhy a další práce pro divadlo, sakrální 

umění, včetně komplexně řešených 

autorských interiérů kaplí, dále sluneční 

hodiny a jiné malby na fasádách, pomníky 

a pamětní desky, zastavení poutních cest, 

obálky a ilustrace knih a další práce. 

Rozsáhlý výčet děl v soupisové části 

monografie svědčí o mimořádně příznivém 

ohlasu jeho tvorby – ta je s porozuměním 

zkoumána a charakterizována v úvodní 

studii. Čtenáři přibližují umělce i tři z jeho 

textů. K názornému představení vývoje 

a rozpětí díla Milivoje Husáka přispívá 

velkoryse dimenzovaná obrazová 

dokumentace (95 vyobrazení, z toho 

50 barevných). 

Milivoj Husák (nar. 1950) je brněnský malíř a univerzální výtvarný 

umělec. V letech 1965–1969 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně, 

v letech 1970–1972 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl 

inspirován informelem, magickým realismem či Novou figurací, ale neméně 

důležitý pro něj byl vliv velkých duchovních spisovatelů, sv. Jana od Kříže, 

J. A. Komenského, Bedřicha Bridela a dalších. Jako umělec ve svobodném 

povolání působí od roku 1985. 

Aleš Filip (nar. 1964), historik umění, absolvent oboru věda o výtvarném 

umění a doktorského studia dějin umění na Filosofické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně. Na téže fakultě od roku 2004 vyučuje a působí i jako garant 

studijního programu sdružených uměnovědných studií. Autor četných 

odborných publikací, často zaměřených na projevy spirituality ve výtvarném 

umění 19. a 20. století, jako například Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku 

(2004), Zajatci hvězd a snů (s Romanem Musilem, 2000), Neklidem k Bohu 

(dtto, 2006) a Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918 (dtto, 2015).  
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI 
 

 

 

 

 

 

Ježíš i ve chvíli, kdy mu lidé 

způsobili velikou bolest, ponížili ho 

a mnozí ho opustili, všem odpouští. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My se často zlobíme i pro 

maličkosti – zkusme s Ježíšem 

více odpouštět a modlit se za ty, 

kdo dělají něco špatného nám 

nebo druhému. 
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH 
 

Místo Datum Pouť Mše svatá 

Zelená hora 

So 13. 5. 

Sv. Jan Nepomucký 

17:00 

Ne 14. 5. 
6:00, 7:30, 9:00, 

10:30, 14:30 

Út 16. 5. 18:00 

Zelená hora So 20.5. 
Pietní vzpomínka 

(modlitba motorkářů) 
9:30 

Počítky Ne 4. 6. Navštívení Panny Marie 12:00 

Česká Mez – 

Babín 
Ne 4. 6. Nejsvětější Trojice 15:00 

Stržanov Ne 11. 6. Sv. Antonín 15:00 

Herálec Ne 11. 6. Sv. Kateřina 11:00 

Žďár n. S. I Ne 2. 7. Sv. Prokop 7:30,10:00,18:00 

Dolní Hamry Út 5. 7. Sv. Cyril a Metoděj 12:00 

Vysoké Ne 16. 7. 
Panna Maria 

Karmelská 
12:00 

Cikháj Ne 30. 7. Sv. Anna 15:00 

Mělkovice Ne 30. 7. Sv. Anna 12:00 

Křižánky Ne 6. 8. 
Panna Maria Pomocnice 

křesťanů 
11:00 

Žďár n. S. II 

– bazilika 

Ne 13. 8. 
Nanebevzetí Panny Marie 

9:00 

Út 15. 8. 18:00 

Polnička Ne 3. 9. Sv. Andělé strážní 9:00 

Radonín Ne 10. 9. Narození Panny Marie 12:00 

Hamry – 

Najdek 
Ne 17. 9. Panna Maria Bolestná 12:00 

Světnov Ne 24. 9. Sv. Václav 14:00 

Zelená hora Čt 28. 9. Krojovaná pouť 11:00 

 

Já, biskup Říma a pastýř univerzální církve, se na tebe, stará Evropo, 

obracím ze Santiaga voláním plným lásky: Vrať se sama k sobě, buď sama 
sebou! Objev své počátky. Oživ své kořeny. Znovu prožívej ony ryzí hodnoty, 

které tě proslavily ve tvých dějinách a učinily blahodárnou tvou přítomnost na 

jiných světadílech.                                                      Jan Pavel II. 
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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. 

Duchovní správce: 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 

Facebook: farnostzdar1 

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 a pátek v 17:15, čtvrtek v 17:00 adorace 

Farář: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský 

Kontaktní adresa a služby nemocným: Farnost Nanebevzetí Panny Marie 

Klášter 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 

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. 
 

Duchovní služba v Nemocnici v Novém Městě na Moravě 
 

P. Mgr. Sylwester Jurczak (telefon 733 741 473) 

Přítomnost kněze v nemocnici je vždy po telefonické domluvě. Služba zahrnuje po-

mazání nemocných, svátost smíření, svaté přijímání, duchovní rozhovor s pacientem. 
 

Zpravodaj žďárských farností, Velikonoce 2023: Redakce P. Vladimír Záleský, P. 

Blažej Hejtmánek, Lenka Šustrová a Zbyněk Vintr. Texty farníci obou farností, autoři 

uvedeni u článků. Obrázky archiv farností a snímky s bezplatnou licencí. Tisk 

Unipress. Pro interní potřebu vydávají obě žďárské farnosti. 

Návrhy článků pro vánoční číslo: Předejte do 17. listopadu duchovnímu správci.  



 

30 

 

 


