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KURZ ALFA 2014. Zdá se to ještě daleko, ale čas běží. V neděli 5. října 2014 bude zahájen 

další, v pořadí již třetí kurz Alfa. Co jsou Kurzy Alfa a pro koho jsou určeny? Od října do prosince, po 
jedenáct nedělních večerů, se budou účastníci kurzu a přípravný tým zamýšlet a diskutovat nad 
základními otázkami, které si kladou lidé hledající pravdu a smysl života. Kurz je určen všem lidem 
dobré vůle, věřícím i nevěřícím a těm, kdo chtějí poznat poselství Ježíšova evangelia. Pokud je mezi 
Vašimi blízkými přáteli, kolegy a lidmi, které potkáváte ve svém okolí, kdokoliv takto otevřený, povězte 
mu o Kurzu Alfa. Přípravný tým má asi 12 členů; kdokoliv, včetně absolventů minulých kurzů se může 
připojit k týmu a již od září se s námi scházet k modlitbě za letošní hosty, kteří přijdou….  
INFORMACE A PŘIHLÁŠOVÁNÍ: tel. 721 100 421 , e-mail:  alfa.klaster@gmail.com 
 

BIŘMOVÁNÍ. Příprava mladších biřmovanců má za sebou první část. Rád bych jim připomněl, že 

první setkání po prázdninách bude v Klášteře v křížové chodbě v neděli 31. srpna v 15 hod. Prosím, aby 
na toto setkání přišli také všichni starší biřmovanci, kteří dosud přípravu neměli. Mohou přijít také bratři a 
sestry, kteří jsou již ženatí a vdané, nebo jsou již staršího věku, ale dosud nebyli biřmování. Slavnost 
udělování této důležité svatosti bude probíhat v bazilice v sobotu 15. listopadu v 10:30 hod. 
 

RESTITUCE. V uplynulém týdnu se naše farnost dočkala a po dlouhé době složitých jednání stát 

navrátil první část majetku, který patřil církvi. Pravda, ten kousek lesa za Konventním rybníkem a malý 
cíp pole - dohromady o výměře asi půl hektaru nic převratného není. Lesem navíc prochází vedení 
vysokého napětí, takže pokud tam nebudeme pěstovat vánoční stromky, je nám to skoro k ničemu. 
Nicméně je to první signál, že se něco děje. O pár dní později bylo rozhodnuto o navrácení Zelené hory. 
Z poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře naše farnost také nezbohatne – naopak. To 
bylo ale jasné od samého začátku, že po navrácení kostela nastanou velké starosti a výdaje. Co nás 
tedy k tomu vedlo, abychom usilovali o alespoň částečné napravení křivd způsobených zhoubným 
komunistickým režimem? Úcta ke svatému místu a k práci našich předků a především vědomí, že kostel 
je Boží dům, kam sestupuje Hospodinova sláva. Dohoda o navrácení kostela ještě nebyla uzavřena a 
tak neznám termín, kdy se staneme správci objektu. Již dnes bych však chtěl poprosit Vás všechny o 
pomoc. Prosím o modlitbu za všechny, kdo tam přicházejí – jako poutníci i jako turisté, modlitbu za 
oživení tohoto poutního místa a za moudrost a odvahu při opravách a správě poutního místa. Budeme 
také vděční všem případným sponzorům a také mužům za brigádnickou pomoc. Již jsme začali 
s nutnými pracemi, které financujeme z farních prostředků, protože vstupné zatím vybírá stát, který již na 
Zelené hoře několik roků neinvestuje. Závěrem přikládám část jednoho článku z Mladé fronty dnes jako 
doklad toho, že jsou stále ještě lidé, kteří nepodlehli mediální a politické masáži… 
 
Jana Bendová, komentátorka MF Dnes: „Těžko říci, zda je ten kostel nádhernější při pohledu zdálky, 
nebo spíš zblízka. Když se k němu vyhrabete do kopečka a rozhlédnete se, máte pocit doteku 
neskutečného. Už dvacet let patří k světovému kulturnímu dědictví. K zdejšímu bezmála tři století. Kdysi 
patřil církvi, pak "všemu lidu" a teď se zase vrací církvi. Netřeba ho sáhodlouze představovat, ten unikát 
zná přinejmenším z obrázků každý: poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, 
známý spíš pod jménem Zelená hora. Barokní skvost od Santiniho památkáři nyní konečně předají 
původnímu majiteli, církvi, žďárské farnosti. Zaplaťpánbůh. Stojíte před tou hvězdicovitou krásou a říkáte 
si, komu jinému by měly kostely patřit? Snad státu? Chodí se stát modlit? Koná poutní bohoslužby? A 
byl to snad stát, a ne opat zdejšího kláštera, kdo stavbu tenkrát zadal? Památkáři, než definitivně řekli 
"vydáme", si dali opravdu pozor. V proticírkevně naladěné atmosféře, při antirestitučních proklamacích 
levice, se úzkostlivosti úředníků nelze ani moc divit. A tak prostudovali tlustospisy dokumentů, katastrální 
mapy, zapojili řadu archivních úřadů v zemi. A to vše jen proto, aby stát bez poskvrnky vydal jeden 
evidentně ukradený malý kostel… 
 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. 

Odstartovalo tak konflikt, který trval 4 roky, zasáhl Evropu, Afriku a Asii, bojovalo se i na moři u Austrálie 

mailto:alfa.klaster@gmail.com


či Jižní Ameriky. Vyžádal si deset milionů obětí, z toho 150 000 občanů naší země. Přesná čísla však 
neexistují. Zraněných bylo zřejmě víc než dvacet milionů. Dodnes povědomí o této hrůzné válce zůstává 
zastřené… Alarmující skutečnosti, které neslavné bolestné výročí připomíná, jsou podnětem k zastavení. 
Jako společenství věřících vnímáme nejen děsivost položených životů, hluboké politické i hospodářské 
dopady na naši zemi i svět, ale i stopu duchovního zla, které s jistotou zasáhlo mnoho míst Evropy i 
celého světa, včetně naší země. Proto chci vybídnout Vás, farníky, a ostatní křesťany, abychom 
společně prosili za naše předky, naše rodiny, za spásu těch, kteří padli, a odpuštění viny všem, kteří 
nesou podíl na tomto hrozivém krveprolití a za mír. Mše svatá na tento úmysl bude v pondělí 28. 
července 2014 v bazilice v 17:15. hod. 
 

BRIGÁDNICKÁ VÝPOMOC V BAZILICE A NA ZELENÉ HOŘE. Opravy 

v bazilice stále pokračují a s blížícím se termínem navrácení kostela sv. Jana Nepomuckého nás čeká 
obrovské množství práce také na Zelené hoře.  Velké akce lze naplánovat s předstihem. Často se však 
stává, že je nutné provést různé práce „nárazově“ a rychle a není čas na to vyhlásit brigádu 
s dostatečným předstihem. Proto se na Vás, především muže, obracím touto cestou.  
Rádi bychom vytvořili aktuální seznam dobrovolníků, kteří budou ochotni občas pomoci s různými 
pracemi (např. zednické práce, vodoinstalace, elektro apod.) a také seznam, kdo má speciální druh 
nářadí (např. sbíječka, pila) a může je mimořádně zapůjčit – vzít na brigádu. Budu Vám vděčný za 
jakoukoliv, třeba jen občasnou pomoc. Prosím ochotné muže, aby se přišli domluvit na možné spolupráci 
kdykoliv po mši svaté do zákristie nebo na faru.  Děkuji Vám. P. Vladimír 
 

PARKOVÁNÍ NA DRUHÉM NÁDVOŘÍ PŘED BAZILIKOU. Jak jistě všichni 

víme, vjezd do zámecké brány je označen dopravní značkou „zákaz vjezdu“. Do areálu mohou oficiálně 
vjíždět auta s povolením vlastníka pozemku nebo s průkazkou ZTP. Prosíme všechny farníky, kteří 
nemají zdravotní problémy, nevozí na mši nemocné příbuzné nebo nemají jiné závažné důvody ke 
vjezdu do areálu zámku, aby parkovali na centrálním parkovišti u hlavní silnice. Pokud zde již není volné 
místo, je možné zaparkovat u restaurace Táferna nebo na ulici Dvorská. Děkujeme za pochopení. 
 

Z FARNÍHO KALENDÁŘE. 
 

DATUM MÍSTO ČAS UDÁLOST 

29.6.-4.7. (ne-pá)  Broumovsko  Farní puťák pro mládež od 11 let.  

6.7. (ne) Deblín 15:00 Primice novokněze P. Jaroslava Sojky 

13.7. (ne) Bazilika 9:00 2. primice novokněze P. Jaroslava Sojky 

16. 7. (st) Zelená hora 20:00 Nikodémova noc 

15.-26.7. (út-so) Kréta  XVI. diecézní expedice mládeže – Kréta 2014 

27.7. (ne)  Cikháj 15:00 Pouť u kaple sv. Anny 

4.-8.8. (po-pá) Fara ZR II  „Týden pro farnost“ – pracovní týden mládeže 

10.8.-16.8. (ne-so) Sněžné  Farní chaloupka pro děti – léto 2014 

15.8. (pá) Bazilika 17:15 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá 

16. 8. (so) Zelená hora 20:00 Nikodémova noc 

17.8. (ne) Bazilika 9:00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní pouť  

21.-23.8. (čt-so) Brdy  Farní cyklovýlet 

29.8. (pá) Zelená hora 18:00 Mše svatá u příležitosti Národní pouti rodin 

30.8. (so) Areál kláštera  Národní pouť rodin 

6.9. -7.9. (so-ne)  Areál kláštera a ZH  
Oslavy 20. výročí zapsání Zelené hory na seznam 
UNESCO. Klášterní noc 

7.9. (ne)  Polnička 11:00   Pouť u kaple Andělů strážných 

7.-12.9. (ne-pá)  
 

Itálie  
Farní pouť. Po stopách sv. Františka z Assissi. 
Umbrie, Assissi, Nursie… 

14.9. (ne)  Bazilika 
9:00-
17:00 

Adorační den 

28.9. (ne) Světnov 14:00 Pouť ke sv. Václavovi 

5. 10. (ne) Orlovna 18:00 Kurz Alfa 2014 (a následujících 11 nedělních večerů) 

18. 10. (so) Kalvárie u Jevíčka  Růžencová pouť 2014 

 
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  
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