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Únor 2014
Informační letáček farnosti
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
==========================================================
Milí farníci, přátelé,
dvakrát do roka, vždy před velikonočními a vánočními svátky, vydáváme náš oblíbený Farní
zpravodaj. Dnes držíte v rukou první číslo stručného Farního občasníku. Touto formou bych vás
rád informoval o aktuálních událostech, sděloval praktické informace - a také prosby. Jak už
z názvu vyplývá, Farní občasník budeme vydávat nepravidelně, dle aktuální potřeby.

P. Vladimír Záleský

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání v neděli 9. března 2014 v 15 hod. v Klášteře
V neděli 9. března se poprvé setkají letošní biřmovanci. Setkání začne v 15 hod. v bazilice
společnou modlitbou křížové cesty a bude pokračovat v křížové chodbě úvodní katechezí.
Není třeba se předem přihlašovat, stačí přijít rovnou na toto setkání. Zveme všechny
pokřtěné, kteří nebyli dosud biřmováni a v době přijetí svátosti dovrší věk 15 let. Slavnost
biřmování bude společná pro obě žďárské farnosti a také Herálec a je naplánována na
sobotu 15. listopadu v 10:30 hod.
Biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle biřmování patří do
této skupiny svátostí křest a eucharistie. Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest.
Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které
vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také
při nalézání místa v životě. Těším se na setkání při přípravě, katecheze budou jednou za
14 dní.

ÚKLID BAZILIKY
Prosba
Milé sestry – ženy a děvčata z farnosti. Obracím se na Vás s prosbou. Již několik roků se
starají o úklid baziliky ženy ze 4 úklidových skupinek. V kostele se uklízí přibližně jednou
za měsíc a skupinky se střídají, takže služba vychází asi 3 – 4x za rok. V každé skupině
pracuje 4-5 žen a úklid trvá asi 2 hodiny. Rád bych upřímně poděkoval všem ženám za
pomoc, protože jejich služba je velmi obětavá. Některé ženy však ze zdravotních důvodů
nemohou již při úklidu pomáhat nebo je to pro ně již fyzicky náročné, nemohou se
například ohýbat. Některé mladší maminky zase musí vynechat kvůli malým dětem.
Proto prosím nové síly, které by pomohly s úklidem a doplnily skupinky, ve kterých
je málo žen. Stávající skupinky vedou tyto ženy: Jana Bubeníčková, Ludmila Novotná,
Zdenka Chybová a Dana Stránská. K tomu doplňuji, že o zákristii a presbytář se starají
často naši jáhni a o kůry náš zaměstnanec, technický správce Michal Berger. O rajský
dvůr se stará paní Hana Hladíková a o farní toalety a spojovací chodbu pečuje paní Zdena
Kuželová.
Kdo by byl ochotný pomoci, můžete oslovit vedoucí skupin nebo přijít na setkání všech
žen, které uklízí (těch dosavadních i nových pomocnic) – v pondělí 24. března
v 18:00 hod (po večerní mši svaté). Setkání nebude dlouhé a proběhne v křížové
chodbě. Děkuji Vám. P. Vladimír

FARNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Prohlédněte si
● FARNÍ KALENDÁŘ: v této záložce jsou uvedeny všechny plánované akce
a události (aktuálně do září 2014). Záznamy jsou seřazeny od "nejbližší“ akce
k "nejvzdálenější“. Přehled je průběžně aktualizován.
● OHLÁŠKY- AKTUALITY: v této záložce jsou aktuální příspěvky v čase do jednoho
měsíce zpětně, ostatní články jsou v sekci "ARCHIV ČLÁNKŮ“.
● DOKUMENTY KE STAŽENÍ: v této záložce jsou ke stažení důležité či zajímavé
dokumenty, jako např. aktuální Farní kalendář v pdf formátu, poslední Farní zpravodaj,
přehled bohoslužeb ve žďárském děkanátu, brožurka s výkladem o bazilice atd.
Dokumenty si můžete stáhnout do svého počítače a vytisknout nebo přeposlat svým
známým.
● PRAVIDELNÉ AKCE: v záložkách „Farní pouť“, „Farní puťák" a „Farní chaloupka“
naleznete pozvánky a termíny na rok 2014.

Z FARNÍHO KALENDÁŘE
DATUM

MÍSTO

ČAS

UDÁLOST

23. 2. (ne)

Křížová chodba

15:00

Příprava na 1. sv. přijímání - 1. setkání

28. 2. (pá)
BŘEZEN - DUBEN
5. 3. (st)

Křížová chodba

20:00

Společenství manželů a dospělých

Bazilika

17:15

9. 3. (ne)

Bazilika

15:00

15. 3. (so)
16. 3. (ne)
28. 3. (pá)
25. 4. (pá)
KVĚTEN - ČERVEN
3. 5. (so)
6. - 8. 5.
16. - 18. 5.
30 5. (pá)
1. 6. (ne)
8. 6. (ne)
15. 6. (ne)
21. 6. (so)
28. 6. (so)
29. 6. – 4. 7.

Křížová chodba
Zelená hora
Křížová chodba
Křížová chodba

17:00
19:00
20:00
20:00

Popeleční středa – mše svatá
1. setkání biřmovanců z farností ZR I, ZR
II a Herálec
Společenství Modlitby matek
Nikodémova noc
Společenství manželů a dospělých
Společenství manželů a dospělých

Zelená hora
Želivský klášter
Zelená hora
Křížová chodba
Bazilika
Světnov
Česká Mez
Brno, katedrála
Brno, katedrála
Broumovsko

9:30

20:00
9:00
15:00
15:00
9:00
9:00

Pouť motorkářů
Duchovní obnova s O. Eliasem Vellou
Hlavní pouť na Zelené hoře
Společenství manželů a dospělých
1. svaté přijímání
Pouť ke sv. Antonínovi
Pouť v den slavnosti Nejsvětější Trojice
Jáhenské svěcení na Petrově
Kněžské svěcení na Petrově
9. farní puťák pro mládež od 12 let

Kontakt: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2, Klášter 2, 591 02, ZR 2
P. Vladimír Záleský, tel: 607 736 851, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz ,
web: www.zdarskefarnosti.cz

