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POZVÁNKA NA FARNÍ PROMÍTÁNÍ. Dnes 23.11. v 16:30 v křížové chodbě zavzpomínáme na
události, které jsme prožili v letošním roce. Jáhenské a kněžské svěcení, primice, chaloupky, mše, poutě, puťák,
expedice, opravy atd. Srdečně Vás zveme na setkání a promítání fotografií „Prožili jsme v letošním roce …“

POZVÁNKA NA VÝSTAVU. Srdečně Vás zveme na výstavu o životě ctihodné Matky Vojtěchy
Hasmandové. Výstava je instalována v křížové chodbě od 16. listopadu do 14. prosince 2014. Křížová
chodba je otevřena vždy po bohoslužbách nebo na požádání. Výstava bude zakončena besedou se sestrami
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v neděli 14.12. 2014 v 15 hod.

Služebnice boží Matka Marie Vojtěcha Hasmandová. 21. ledna 2013 jsme si připomněli 25. výročí od
smrti matky SM. Vojtěchy Hasmandové ve Znojmě na Hradišti a 25. března 2014 uplynulo 100 let od jejího
narození v Huštěnovicích u Uherského Hradiště. K této příležitosti připravily sestry boromejky putovní výstavu,
která postupně navštívila přes 50 míst v Čechách a na Moravě. Jejím cílem je seznámit novou generaci s jejím
životem, působením a významem pro současnou společnost. Matka Vojtěcha zanechala hlubokou duchovní stopu.
Narodila se 25. března 1914 v Huštěnovicích u Velehradu, v rodině se sedmi dětmi. Při křtu dostala jméno Antonie
a velmi záhy, už v šesti letech, jí zemřela maminka. Brzy zaslechla Boží volání k zasvěcenému životu a ve třinácti
letech vstoupila do řeholního společenství Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí
jako školní čekatelka. Vystudovala učitelský ústav v Praze a po období řeholní formace působila jako učitelka v
Třeboni. Za 2. světové války ošetřovala nemocné a raněné vojáky ve Slaném. Pak byla ještě čtyři roky ředitelkou
školy v Brně Líšni. Po zrušení školy zastávala Matka Vojtěcha službu představené komunity v Prachaticích. Zde se
ukrýval františkánský kněz Remigius Janča, který byl ale prozrazen a zatčen. Spolu s ním byla zatčena i ona a
několik dalších sester a pro údajnou velezradu odsouzena k osmi letům komunistického žaláře. Toto náročné
období svého života prožila statečně v postoji víry, kterou hájila před nespravedlivými komunistickými soudy. Po
propuštění v roce 1960 žila ve velké komunitě sester ve Vidnavě, později také jako představená.
Na generální kapitule v roce 1970 byla ve Znojmě-Hradišti postavena do úřadu generální představené Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Do všeho, co dělala, vkládala především své vlastní srdce. Povzbuzovala sestry k modlitbě, ke snaze o dobrý
příklad, k dokonalé lásce, aby tak přispěly nejen k obnově kongregace, ale i církve a celého světa. Vytrvale je zvala
ke hledání jejich poslání a způsobu, jak je uskutečňovat v současné společnosti. Přes zákaz se rozhodla přijímat
do kongregace dívky se zájmem o řeholní život, které pak tajně vychovávaly v malých společenstvích starší sestry.
Matka Vojtěcha zemřela v pověsti svatosti 21. ledna 1988.
Sestry boromejky napsaly na její parte: „Její život byl pro naše společenství Božím darem. Byla pro nás vzorem,
světlem a učitelkou charismatu, a tak nám ukazovala cestu za Kristem. Zanechala nám vzácný příklad života a
smrti pro Boha.“
Z textů Matky Vojtěchy: “Chtějte být svatou! A budete! Ale svatost musí něco stát. Nakolik Vás „ta svatost“ bude
něco stát, natolik ji dosáhnete.“ „Kdo opravdu miluje eucharistii, ten je vděčný za každou chvilku, kterou může
prožít v její blízkosti.“ „Važte si blízkosti svatostánku! Všechno ostatní je méně!“

RORÁTY. Moc se těšíme. Roráty představují specifickou podobu ranní mše sv. v době adventní. Typické
české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Název je odvozen od
vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry).
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., který zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. Časně ráno
sloužené rorátní mše svaté jsou doprovázeny nádhednými liturgickými zpěvy a průvodem dětí s lampičkami.
Srdečně Vás zveme na roráty v naší bazilice v sobotu 6., 13. a 20. 12. vždy od 7:30.

VYŘEZÁVÁNÍ BETLÉMA.

Před rokem se vyřezávání betléma s nadšením zúčastnilo mnoho lidí i celé
rodiny nejen z klášterské farnosti, ale také od sv. Prokopa, z okolí a rovněž naši přátele, kteří do kostela běžně
nechodí. Výsledek byl překvapivý a nádherný. Myslím, že za nějakých 20, 30 let bude z betléma hotový unikát.
Každá část je z jiné „dílny“ a přesto všechny figurky tvoří harmonický celek. Vyřezávali mladí novomanželé,
dědeček se svou vnučkou, táta se synem, sousedé, učitelka, kněz, lékař, politici… Loňský advent byl skutečně ve
znamení vyřezávání betléma – najednou jsme v uspěchané době našli čas sedět u jednoho stolu, přemýšlet,
povídat si, naslouchat a tvořit něco pěkného… žádné tahanice, hádky, spory. Letos bude druhé a poslední kolo.
V betlémě přibude třetí patro i s okolní krajinou, několik řemeslníků, hrající si děti, kaplička se zvonkem, slon…

Přijít může kdokoliv: dřeva je dost a místa také. Kávu uvaříme i nějaký koláč se najde, a pokud někdo zajede do
živého, náplastí bude dostatek. Pokud máte doma dláta, vezměte je prosím s sebou. Těm, kteří nikdy nevyřezávali,
poradí zkušený řezbář pan Zdeněk Beran za Sázavy. Děkuji všem, kdo se do díla zapojili a zapojí. P. Vladimír

ÚMYSLY MŠE SVATÉ NA ROK 2015. Bratři a sestry, jako každý rok budeme v adventu zapisovat
intence mší svatých na další kalendářní rok. K tomu bych rád požádal o několik praktických věcí. I když spojujeme
mši svatou například s výročím úmrtí blízké osoby, nelze vždy vyhovět přesným termínem. Mše svatá má pro naše
zemřelé stejně uzdravující a zachraňující účinek v kteroukoli dobu, i ve všední den. Napište si, prosím, termín této
mše svaté a pozvěte na její slavení celou rodinu. Pověřte někoho z rodiny, kdo přinese obětní dary během mše
svaté. Ti, kdo nesou obětní dary, se pro ně odeberou již při přímluvách a po modlitbě kněze na konci přímluv,
vykročí k oltáři s chlebem a vínem. Pokud nemohou nést dary zástupci rodiny, požádejte jáhna přede mší svatou,
aby přinesení obětních darů zařídil. Kdyby byl nějaký naléhavý úmysl mše svaté během roku (výročí svatby,
poděkování, prosba za uzdravení, náhlé úmrtí…), můžete využít mši svatou kterýkoliv čtvrtek ve filiálních obcích
(1. čtvrtek v měsíci ve Světnově, 2. čtvrtek v Polničce, 3. čtvrtek ve Stržanově a 4. čtvrtek v České Mezi). Další
možnost je napsat úmysl a vložit do obálky i se stipendiem (Váš dobrovolný dar) - tyto intence předáváme kněžím
v pohraničí, abychom jim finančně vypomohli. Děkuji Vám. P. Vladimír

ZIMNÍ PŘECHOD ČESKÉ SIBIŘE 16. - 18. LEDNA 2015. Dá se bez újmy na zdraví prožít
několik dní v drsné zimní přírodě? A dá se v tuhé zimě myslet i na něco jiného než na holé přežití? Zveme mládež
od 15 let na zimní přechod České Sibiře od pátku 16. ledna do neděle 18. ledna. Na společné dva dny a dvě
noci v terénu se důkladně připravíme týden před akcí – v sobotu 10.1. Česká Sibiř je oblast, která se rozprostírá ve
Středočeském kraji a mírně zasahuje do kraje Jihočeského. Je to kus krásné země na sever od Tábora, kolem
Vlašimi, Sedlčan a Miličína - kopcovitá krajina plná lesů, rybníků, luk a pastvin. Česká Sibiř získala své
pojmenování díky drsným klimatickým podmínkám. V Miličíně je zima delší a tužší než jinde ve vnitrozemí.
Pojmenování pravděpodobně zpopularizoval žurnalista, spisovatel a Masarykův životopisec Jan Herben. V únoru
1907 si sem vyjel s malířem Antonínem Slavíčkem z předjarní Prahy a oba tu byli zaskočeni přívaly sněhu a vánicí.

FARNÍ KALENDÁŘ.
MÍSTO
Křížová chodba

ČAS
16:30

UDÁLOST
Farní promítání „Prožili jsme v letošním roce …“

Křížová chodba

9:00

Vyřezávání farního betléma pro Zelenou horu

Bazilika
Bazilika
Bazilika
Zelená hora

7:30
9:00
17:15
19:00

Bazilika

9:00

Křížová chodba

15:00

16. 12. (úterý)
21.12. (neděle)

Zelená hora
Bazilika

19:00
14:00

24.12. (středa)

Bazilika

21:00

Sobotní ranní mše svatá – roráty. Průvod dětí s lampičkami
1. adventní neděle, mše sv. s žehnáním adventních věnců
Dětská mše sv. s návštěvou patrona chrámu sv. Mikuláše
Slavnost světla – průvod ambity s adventními zpěvy
3. neděle advetní „Gaudete“, mše svatá s rytmickými zpěvy
(velká klášterská schola)
Beseda se sestrami Boromejkami o životě světice ct. Matky
Marie Vojtěchy Hasmandové
Nikodémova noc. Tiché chvíle v kostele (19:00 – 21:00)
Svatá zpověď před Vánocemi (do 17:00)
Štědrý den. Půlnoční mše svatá. Jakub Jan Ryba: „Hej
mistře“. Zpívá chrámový sbor Fons s orchestrem
Slavnost Narození Páně. Vánoční mše svatá
Vydejte se na procházku do baziliky (otevřeno do 17:00)
Požehnání žďárského betléma (otevřeno do 17:00)
Svátek sv. Štěpána, mučedníka. Program dětí u jesliček
„Zpívej v čase vánočním“. Koncert chrámového sboru Fons
Svátek sv. Jana Evangelisty. Mše sv., žehnání vína
Svátek Svaté rodiny. Mše svatá s obnovou manželských
slibů. Jiří Pavlica: „Missa brevis “. Zpívá Musica Sarensis
+ C-Vox s orchestrem
Děkovná mše sv. za uplynulý rok, požehnání do roku 2015
Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svatá na Nový rok
Mše svatá. V. V. Mašek: „Missa brevis“. Zpívá chrámový
sbor od sv. Prokopa s orchestrem

DATUM
23.11. (ne)
29.11. a další adventní
soboty do 20.12.
6.12, 13.12. , 20.12.(so)
30.11. (neděle)
5.12. (pátek)
13.12. (sobota)
14.12. (neděle)

27.12. (sobota)

Bazilika
Bazilika
Zelená hora
Bazilika
Bazilika
Bazilika

28.12. (neděle)

Bazilika

9:00

31.12. (středa)
1.1. 2015 (čtvrtek)

Zelená hora
Bazilika

23:00
9:00

4.1. 2015 (neděle)

Bazilika

9:00

25.12. (čtvrtek)

26.12. (pátek)

9:00
od 14:00
od 14:00
14:00
17:00
8:00

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

