SPOLEÈNÝ ZPRAVODAJ
ÏÁRSKÝCH FARNOSTÍ

VELIKONOCE L.P. 2005

Program pøípravy a liturgických oslav
ROK EUCHARISTIE øíjen 2004 - øíjen 2005
ROK FARNOSTÍ 2005
Pøidruené programy kulturní
Poutì a dalí programy roku 2005

Jedno moudré skotské pøísloví øíká: "Nejlepí vìci v ivotì
nejsou vìci". Abychom na to nezapomnìli, obèas se odváíme
nìkterých "vìcí" zøíci. Svatopostní úsilí nemá popøít radost z
vìcí, z jídla, ze zábavy ale objevit, e nejlepí vìci v ivotì nejsou vìci. Na zaèátku postní doby jsme se modlili: "Prosíme Tì,
a v postní dobì hloubìji pronikneme do tajemství Kristova
vykupitelského díla a stále opravdovìji z nìho ijeme. Amen."
Co více bychom Vám mohli pøát pro letoní Velikonoce?
ehnají
P. Tomá Holý
P. Vladimír Vojtìch Záleský
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Velikonoèní program
ve farnosti pøi kostele
sv. Prokopa na Tvrzi
l

l

Slavnosti v postní dobì (kromì bìných nedìlí):
sobota 19.bøezna, slavnost svatého Josefa; me svatá
v 8.00 hod. a veèer v 18.00 hodin.
Pøed veèerní mí sv. sv.zpovìï 16:00- 18:00 hod.
Pobonosti Køíové cesty: - v pátek 17.30 hod;
v nedìli 14.30 hod;

1.

Velikonoèní svatá zpovìï

l

ètvrtek 17. bøezna odpoledne 16.00- 18.00hod.
pátek 18. bøezna pøed Kvìtnou nedìlí: 16.00- 18.00 hodin;
následuje køíová cesta v 17.30 hod. a me sv. v 18.00 hod.
sobota 19. bøezna pøed Kvìtnou nedìlí:16.00- 18.00
hodin; Me sv. v 8.00 a veèer v 18.00 hod.
pondìlí Svatého týdne 21. bøezna: 10.00- 12.00;
14.00-19.00 hod.; cizí zpovìdníci;
úterý Svatého týdne 22. bøezna: 8.00 - 10.00 hodin;
støeda Svatého týdne 23. bøezna : 8.00- 10.00 hodin;

l
l
l
l

2.

Velikonoèní me svaté a obøady Velkého pátku

l

Kvìtná nedìle 20. bøezna: 7.30, 10.30 a veèer v 18.00 hod.
pondìlí Svatého týdne 21. bøezna: veèer v 18.00 hod.
úterý Svatého týdne 22. bøezna: ráno v 8.00 hodin
støeda Svatého týdne 23. bøezna: ráno v 8.00 hodin
Zelený ètvrtek 24. bøezna, Památka Veèeøe Pánì:
veèer v 19.00 hodin.

l
l
l
l
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l

l
l

l
l

Velký pátek 25. bøezna,. Památka Umuèení Pánì:
Po Køíové cestì ve 14.00 hodin následují velkopáteèní
obøady v 15.00 hodin. Den pøísného postu.
Bílá sobota 26. bøezna: Vigilie Hodu Boího
Velikonoèního ve 21.00 hodin.
Nedìle slavnosti Zmrtvýchvstání Pánì 27. bøezna:
Hod Boí Velikonoèní: ráno 7.30, 10.30; a veèer
v 18.00 hod.
Pondìlí velikonoèní 28. bøezna. : Me sv. v 7.30 hod.
a v 10.30 hod. Veèerní me sv.není.
Od úterý 29. bøezna v oktávu velikonoèním a následnì
je poøad mí svatých bìný.

První svaté pøijímání: pøi nedìlní mi svaté 12.èervna
v 10.30 hodin;
svatá zpovìï pro pøistupující dìti bude v sobotu 11.èervna
od 13.00 hodin.
Program farní poutní slavnosti
opata a patrona sv. Prokopa
Poutní slavnost farnosti se uskuteèní v nedìli 3.èervence.
Poøad mí svatých obvyklý, odpoledne ve 13.30 hodin
poehnání a od 14.00 hod. pøátelské posezení farníkù na dvoøe
fary, ke kterému jste srdeènì vichni zváni. Sobotní me svatá
2. èervence bude ji v 17.00 hodin. Po ní setkání farníkù pøi
hudbì na farním dvoøe.
Rok Eucharistie: úcta ke svátostnému Kristu Jeíi je
zvýraznìna konáním pravidelných soukromých adorací pøed
vystavenou Nejsvìtìjí Svátostí po veèerní mi svaté kadý
ètvrtek do 20:00 hod. ve farním kostele.
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Poutní slavnosti v pøifaøených obcích
l
Poèítky, Navtívení Panny Marie:
nedìle 29. kvìtna ve 13.30 hod.
l
Dolní Hamry, Svatých Cyrila a
Metodìje úterý 5. èervence v 10.00 hod.;
l
Vysoké, Panny Marie Karmelské
nedìle 17. èervence v 11.30 hod;
l
Mìlkovice, Svaté Anny
nedìle 24. èervence v 11.30 hod.;
l
Radonín, Narození Panny Marie
nedìle 11. záøí v 11.30 hod.;
l
Hamry nad Sázavou - Najdek,
Panny Marie Bolestné: nedìle
18. záøí v 11.30 hod.;
l
ïár nad Sázavou, svatý Prokop
nedìle 4. èervence, bìný èas meních obøadù;
l
ïár nad Sázavou, Nejsvìtìjí Trojice
nedìle 22. kvìtna, v 10.30 hod, slavnost.
Me sv. v 10.30 hod. u sv. Prokopa nebude.
Informace o dalích programech svatoprokopské farnosti
Termíny víkendových setkání dìtí a termíny letních
táborù dìtí a mládee pro 1. a 8. tøídy Z budou oznámeny
v ohlákách. Zájemci se budou moci vèas pøihlásit.
l
Výstava VIA CRUCIS Václava Macha-Koláèného
sekoná od 13. do 26. bøezna 2005 v kapli svaté Barbory.
l
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Velikonoèní program
kláterské farnosti pøi
kostele Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláe
l

Kvìtná nedìle, 20. bøezna
9:05 me svatá s ehnáním ratolestí a prùvodem;
14:00 - 16:00 - svátost smíøení.

Poøad bohoslueb ve Svatém týdnu a na Velikonoce
l
Zelený ètvrtek, 24. bøezna, památka Veèeøe Pánì:
10:00 - Missa Chrismatis v biskupské katedrále BrnoPetrov
19:00 - Me svatá v naem farním kostele na památku
poslední Veèeøe Pánì.
l
Velký pátek, 25. bøezna, památka Umuèení Pánì:
15,00 - . Køíová cesta;
16,00 - obøady Velkého pátku
l
Bílá sobota, 26. bøezna:
9:00 - ranní chvály, modlitba u hrobu
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì
l
Sobota, 26. bøezna 21:00 hod me svatá, obnova
køestních slibù.Vigilii doprovází farní chrámový sbor.
l
Nedìle, 27. bøezna 9:05 hod. me svatá, ehnání
pokrmù. Zpívá vokální kvartet Fons.
Dùleité: Podobnì jako o loòských Velikonocích je na
sobotní vigilii objednán autobus pro farníky z filiálních obcí,
který je pøiveze a po skonèení bohoslueb odveze zpìt.
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Poutní slavnosti v kláterské farnosti
POUTÌ NA ZELENÉ HOØE
První letoní svatojanská pou na Zelené
Hoøe bude v sobotu 23. dubna. Mi svatou
budeme slavit ji v 16:00 s poutníky z farností ve kterých v souèasné dobì pùsobí nai jáhni Pavel Lacina a Libor Buèek. O hudbu pøi
mi svaté se postarají scholy z Dolních Bojanovic a z Domalic.
Oba sbory zahrají a zazpívají také po mi svaté.
Hlavní pou ke svatému Janu Nepomuckému bude v
nedìli 15. kvìtna. V sobotu pøedtím, 14. kvìtna, bude první
poutní me svatá v 17:00.
V nedìli budou na Zelené hoøe me svaté tradiènì v 6:00,
7:30, 9:00 a v 10:30. Odpoledne bude me svatá ve 14:30 s
májovou poboností.
Zpívat bude letos sbor Bohuslava Martinù z Tøince.
POUTÌ VE FILIÁLNÍCH OBCÍCH
- Pou v Èeské Mezi (kaple Nejsvìtìjí Trojice)
bude v nedìli 22. kvìtna v 15:00.
- Stranovská pou ke svatému Antonínovi
bude letos v nedìli 19.èervna v 11:00.
- Pou na Cikháji ke svaté Annì budeme
slavit v nedìli 31. èervence v 15:00.
- Hlavní pou v kláterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v nedìli 14. srpna.
- Pou v Polnièce bude u kaplièky
svatých Andìlù stráných v nedìli 4. záøí v 11:00.
- Svatováclavská pou ve Svìtnovì
bude v nedìli 2. øíjna v 11:00 hodin.
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Dalí informace ze ivota kláterské farnosti
PRIMICE NAICH NOVOKNÌÍ
Letoní rok pøinese, dá-li Pán, dvì velké události na které se
upøímnì tìíme a jsme za nì vdìèní. Po více ne 13.ti letech
budeme proívat slavnosti prvních obìtí me svaté dvou budoucích novoknìí Pavla a Libora.
V kláterské farnosti byly knìské primice v minulosti v tìchto letech: V roce 1973 (1.7.) stál poprvé u oltáøe jako knìz P.
Josef Brychta, o 8 let pozdìji, v roce 1981 (bylo to 5.7.) mìl
primici P. Milo Kabrda a v zimì roku 1991 P. Vladimír Hron.
Bratr Libor Buèek, který pùsobí jako jáhen v plzeòské
diecézi slouí v souèasné dobì ve farnosti Domalice. Knìské
svìcení je naplánováno na sobotu 11. èervna v 11:00 v katedrále v Plzni. Primice bude druhý den - v nedìli 12. èervna v
15:00 hod. ve ïáøe nad Sázavou 2.
Za 14 dní na to bude knìské svìcení v Brnì - v sobotu 25.
èervna by mìl být vysvìcen Pavel Lacina. Spolu s ním také br.
Pavel Lazárek a ná loòský pastoraèní asistent br. Michael
Mare. Primice Pavla Laciny bude rovnì následující den, v
nedìli 26. èervna odpoledne ve ïáøe nad Sázavou 2.
Na obì knìská svìcení vypravíme autobus a na primièní
slavnosti Vás ji dnes jménem Pavla a Libora srdeènì zvu.
Prosím Vás o modlitbu za tyto nae bratry.
Diecézní pou rodin a farností ve ïáøe-kláteøe
Podruhé bude konána do ïáru nad Sázavou diecézní pou
rodin a farností. Termín je stejný jako pøed rokem; tedy první sobota v záøí - 3.9. Celý tým poøadatelù ji dnes pøipravuje program!
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Farní pou do LURD
Odjezd plánujeme na nedìlní odpoledne 18. záøí. První noc
proijeme v autobuse a budeme odkrajovat kilometry. Ráno bychom mìli dorazit do rozvalin burgundského klátera Cluny, v
Taize se pøipojíme k polední modlitbì a odtud je to jen pár kilometrù do Paray le Monial ke sv. Markétì Marii Tam bude
první nocleh. Dalí den nás èeká dlouhá cesta do Lurd. Tu si
zpøíjemníme buïto prohlídkou Carcassone, nebo starého øímského aquaduktu.
V Lurdech budeme 4 dny a jeden (moná i dva) dny bychom
s èástí výpravy proili na panìlsko-francouzských hranicích a
dosáhli nìjakého pìkného pyrenejského vrcholu. Tuto alternativu
si zájemci pøiplatí a také "propotí". Z Lurd se vydáme zpìt domù
pøes Itálii a jednu noc proijeme na úasné alpské svatyni - poutním místì La Salpett. Návrat je naplánován na pondìlí 26. záøí.
Biblické hodiny
Dalí biblické hodiny budou v køíové
chodbì kláterské fary v tyto soboty:
2. dubna, 30. dubna a 4. èervna. Biblické
hodiny zaèínají vdy v 19:00 hodin a jsou
urèeny vem, kdo se chtìjí blíe seznámit s
poselstvím Boího Slova. Vichni jsou zváni.
Biblické veèery budou pokraèovat opìt od záøí,
kdy zaèneme probírat jednotlivé knihy Starého Zákona.
Duchovní obnova farnosti
Kdy zde byl otec Elias poprvé, odlétal hned druhý den na
Nový Zéland, také v loòském roce si k nám "odskoèil" ze svých
cest Jsme vdìèní, e i letos má ve svém diáøi zapsaný ïár
nad Sázavou.
Pøedstavovat jej ji nemusím - snad jen na pøipomínku:
malý, usmìvavý se stálým humorem a s pøipraveným slovem,
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které jde k vìci. To je øeholní knìz, minorita, profesor a exorcista z Malty P. Elias Vella. Letoní duchovní obnova zaène
v sobotu 28.5. veèer a bude pokraèovat v nedìli 29.5. Proijeme ji zároveò jako pøípravu na knìské primice. Prosím, poznamenejte si tento termín a ji dnes mùete informovat pøátele!!

Kláter v bìhu dìjin
Dùvodem tohoto malého pøednákového cyklu je nìkolik
dùleitých událostí: letoní rok je v brnìnské diecézi "Rokem
farnosti", 19. bøezna si pøipomeneme výroèí 175 let od smrti
knìze Matìje Josefa Sychry, v této dobì zahajujeme po mnoha
letech opravy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a
souèasnì dojde v nejblií dobì k navrácení Konventního
kostela po 52. letech do vlastnictví farnosti
Cyklus pøednáek zahájila v nedìli 27. února 2005 Doc.
PhDr. Kateøina Charvátová, CSc. Téma: Poèátky cisterciáckého
øádu, spiritualita cisterciákù
O týden pozdìji; v nedìli 6. bøezna 2005 mìl pøednáku
Prof. PhDr. Mojmír Horyna o ïárském kláteøe ve vrcholnì
barokním období.
Trilogii zakonèí v nedìli 13. bøezna 2005 PhDr. Zdenìk
Vyhlídal a jeho téma je ivot a dílo P. Matìje J. Sychry. Po
pøednáce bude autogramiáda nové knihy Mgr. Petry
Schmidtové "Matìj Josef Sychra".
Pøednáky se budou konat v køíové chodbì, v budovì fary
vdy od 16,00 hod.
PØIPRAVUJEME
Farní tábor pro dìti a mláde
I v tomto roce bude, dá-li Pán, farní tábor pro starí dìti a mláde. Tentokrát to bude opravdu "tábor" protoe po dvou letech
koneènì opustíme pohodlný "barák" a vyrazíme do volné
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pøírody. Tábor pøipravujeme na krásném místì na Vysoèinì a
protoe zatím vybíráme ze dvou moných táboøi, nechám
místo jako malé tajemství. Termín je jasný ji dnes; 6. - 12.
èervence 2005 !
ehnání mozaikového cyklu - 10 let výroèí
svatoøeèení sv. Zdislavy
Patronku rodin a první kanonizovanou svìtici Vysoèiny z
blízkého Køianova oslavíme dne 30. kvìtna pøi mi svaté s
otcem biskupem v 17,00 hod. Zpívat bude Svatomichalská
schola Dr. Josefa Gerbricha z Brna. O pùvodu, vzniku a smyslu
celého díla pojednává na jiném místì samostatný èlánek.
Opravy konventního-farního kostela
Kdy na poèátku roku 2004 navtívil kláterní kostel pan
ministr Dostál, pøislíbil rychlé navrácení kostela, fary a èásti
bývalého "rajského dvora" církvi - po 52. letech. Po mnoha zmatcích koneènì nic nebránilo navrácení tohoto majetku. Nutné
úøední kroky trvaly vak jetì celý rok, ne se podepsané smlouvy dostaly na katastrální úøad.
I to je dùvod k radosti; snad i opravy které jsme ji zaèali
nám pùjdou snadnìji - jednak protoe jednání s úøady bude mnohem jednoduí a jednak proto, e pro nikoho není snadné
obhospodaøovat majetek, který má ve vlastnictví nìkdo cizí
Pro rok 2005 se nám podaøilo získat prostøedky z rozpoètu
státu ve výi 4 miliony Kè a na tuto èástku byl vypracován investièní zámìr na opravy v letoním roce.
Zámìrem letoních prací je opravit obì boèní lodi kostela. V
prvním kole byly provedeny restaurátorské prùzkumy, odborný
prùzkum omítek z hlediska vlhkosti, projekt na celkové osvìtlení chrámu a probíhají statická mìøení. Pro zajímavost; jen
tato mìøení statiky v kostele by stála 180.000,-Kè - natìstí firma Inset pracuje zdarma, jako sponzor.
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Bìhem bøezna zaène malíøská firma pana Rouzka (kromì
kostela sv. Prokopa ve ïáøe nad Sázavou a kostela na Fryavì
malovala tato firma dalích 50 kostelù) odstraòovat staré nátìry
v obou boèních lodích. Brzy na to se odstraní nìkteré strávené
a pokozené omítky. Potom se budeme snait ve uklidit a
vyèistit aby mohl kostel slouit bìným zpùsobem. V zednických a malíøských pracích by se pokraèovalo a koncem léta po
"kláterské" pouti (15.8.).
Souèasnì s tìmito opravami bude probíhat restaurování
obou opatských a vech esti boèních oltáøù. Napøíklad restaurování obrazù (bez hlavního oltáøe) bude stát kolem pùl milionu
korun, k tomu mùeme pøipoèíst znaèné èástky za opravy
umìlých mramorù, tukù a soch
Restaurátorský prùzkum ukázal, e od doby Santiniho úprav
se ná kostel maloval pouze 4x. Podle farní kroniky to bylo naposledy v roce 1903. Tehdy se pracovalo od 21. záøí do 31. øíjna, malování stálo 1.400,- korun a práce provedl stavitel Josef
Køelina z klátera. Je tøeba poznamenat, e od doby posledního
poáru nebyly opraveny nìkteré omítky, tuky a ebroví kleneb
poznamenané touto zkázou - to nyní èeká nás!
A poslední informace: v tìchto dnech se dokonèuje oprava a
výmalba obou zákristií, kam se koncem roku zaène vracet
zrestaurovaný barokní nábytek z dílny Øehoøe Thenyho.
Deo gratis! Dìkuji také panu Ing. Frantiku Latovièkovi za
vydatnou pomoc, rovnì øemeslníkùm i farníkùm.
K mozaikovému cyklu v kláterním kostele
Mozaikový cyklus je tvoøen pìti rozmìrnými obrazy. U zrodu
díla stáli dominikán ThDr. Ambro Svato O.P (n. 1913)., Josef
Pohanka (1919- 2001), ak.malíø Jaroslav erých (n. 1928) a
mozaikáø Frantiek Tesaø (n. 1936). K nim nutno jmenovat autora ïárské kroniky Jindøicha Øezbáøe (1242 po 1300), prof.
Jaroslava Ludvíkovského (1895-1984), pøekladatele Rudolfa
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Mertlíka (1913-1985) a autora kritického ivotopisu Paní
Zdislavy a také druhého pøekladu ïárské kroniky prof.Zdeòka
Kalistu (1900- 1982). Cyklus byl inspirován jetì pøed r. 1989 a
s jeho realizací bylo zapoèato po zaloení Spoleènosti
Cisterciana Sarensis r. 1991. Mozaiky vznikaly v poøadí: Strom
ivota (1994), Pøibyslav a Sibyla (1996), Boèek a Eufémie
(1997), Smil a Elika (1998). Biblický strom ivota uvádí do
rodového pøíbìhu zakladatelù klátera, kdy velmo Jan z Polné
inicioval zaloení s køianovským Pøibyslavem. Kdy ale ten
zemøel, zaloil kláter Boèek, jeho ze se svou manelkou a sestrou svaté Zdislavy Eufémií. tìdrými spoluzakladateli byli i vdova po Pøibyslavovi a matka svaté Zdislavy, Eufémi a Eliky
paní Sibyla a mocný Smil Lichnický, zakladatel blízkého Brodu,
který si vzal za manelku tøetí ze sester, Eliku. Mozaikový cyklus je doplnìn Rodinou svaté Zdislavy, jakoby kvìtem rodu, patronkou rodin a chudých, první moravskou svatou. Rodiny zakladatelù tak tvoøí jakýsi prùvod, který nás severní lodí kláterního
kostela vede do kaple, kde - patrnì v tumbì zdi hlavní lodiodpoèívá Paní Sibyla a dalí zakladatelé.
Dalím zámìrem, který by zavril ikonologický smysl díla je
pojednat severní pohøební kapli jako kapli s køtitelnicí, aby tak
rodové spoleèenství patronky rodin stálo jako dávní a pøece pøítomní svìdkové u zrodu èlovìka k ivotu vìènému. Souèasnì
se tak kaple mùe stát místem rozjímání pro poutníky, kteøí se
touí poklonit i matce svaté Zdislavy, paní Sibyle, stojící vìrnì
u poèátkù ïárského klátera.
XI. Jarní voda 2005 - SÁZAVA
Dalí velikonoèní plavba bude ji tradiènì na "Èervené
pondìlí" - 28. bøezna.
Po dopoledním mrskutu se bude odpoledne splouvat horní
tok øeky Sázavy; vyplouvat budeme ve 13:00 od silnièního
mostu (silnice è.19 smìrem na Havlíèkùv Brod) z Ronova.
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Pøesné informace budou sdìleny pøihláeným úèastníkùm
bezprostøednì pøed akcí podle aktuálního stavu vody.
Pøedpokládaná délka plavby 20 km, plavbu vak lze ukonèit u
kterékoliv vlakové zastávky. Zájemci, kteøí se chtìjí k flotile
pøipojit, musí mít vlastní loï s pádly, teplé obleèení vhodné na
vodu (staré usáky, staré botasky ) a vèas se pøihlásit.

Proíváme Rok farností
Jaké je poslání farnosti i kadého jejího èlena?
- Vydávat svìdectví o Kristu;
- Slavit liturgii a ít z ní;
- Vytváøet ivé spoleèenství jeho støedem je Pán;
- Pomáhat potøebným bez ohledu na to, jsou-li vìøící, nebo ne.
Jaké jsou prostøedky k plnìní tohoto poslání?
- Modlitba: Pravidelnì se modlíme, a u sami, nebo
v rodinách èi spoleènì ve farnosti; nezapomínáme
na modlitby za farnost;
- Aktivní ivot ve spoleèenství farnosti: Oivení
svátostného ivota, slavení nedìle jako prvního dne
v týdnu, slavení sváteèních dnù, vnímání podnìtù
Ducha svatého, otevøenost vùèi duchovnímu správci
farnosti a respektování jeho autority;
- Pøijetí Boích pøikázání a jejich naplòování
v kadodenním ivotì; snaha ít naplno evangelium
tam, kde vykonáváme své osobní povolání;
14
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Ochota a snaha sít se v jediné spoleèenství farnosti;
peèujeme o kulturu mezilidských vztahù, snaíme
se vyvarovat toho, co ubíjí ivot farního spoleèenství
(napø. závist, stranictví, pýcha, sobectví, patný pøíklad,
lenost a pohodlnost, neustálé kritizování toho, co se ve
farnosti dìje, íøení pomluv a odsuzování druhých);
- Vnímavost pro potøeby lidí, s nimi vytváøíme lidskou
spoleènost;
- Úsilí osvojit si ducha vzájemné sluby.
ivotaschopnost naí farnosti závisí na tom, jak úzce se
budeme snait ít ve spojení s Pánem Jeíem, Hlavou Církve, a s
jakou vytrvalostí budeme hledat Jeho pøítomnost v naich
bliních.

K Roku Eucharistie
Nedìle a Eucharistie
Nedìle a Eucharistie k sobì patøí
od prvopoèátku Církve. Úèast na eucharistické Hostinì èasto znamenala
ohroení vezdejího ivota, nezøídka
za dob pronásledování i muèednictví. Tak tøeba roku 304 u Kartága
bylo zatèeno 49 køesanù bìhem
me svaté. Jeden z nich na otázku
Diokleciánova prokonzula, proè
slavili památku Pánì, odpovìdìl:
Protoe veèeøe Pánì se nesmí
vynechat. A jiný dodal: Protoe bez
veèeøe Pánì nemùeme být. Ti
patøili k mnoha umuèeným prvotní Církve. Vìdìli o hodnotì
15

Eucharistie.
A co dnes v civilizovaných zemích s køesanskými koøeny a
tradicí? Mnoho katolických køesanù stále jetì pociuje úèast
na mi svaté v nedìli a ve svátek jako omezování osobní svobody a nepøíjemnou povinnost, místo toho, aby si s plnou
váností a radostí uvìdomili to nejpodstatnìjí: Bùh nás zve,
aby s námi sdílel ná vezdejí i vìèný ivot. Taková nabídka se
pøece nedá odmítnout, kdy víme, e je to Bùh takové nezmìrné
lásky, e pro nai spásu se obìtoval na døevu køíe a zpùsobil,
e Ho mùeme v tajemství Eucharistie konkrétnì pøijímat do
svého ivota a myslet a jednat v Jeho síle a milosti.
Zvlátì o Velikonocích Roku Eucharistie bychom si mohli
otevøít Katechismus, proèíst a rozjímat tak jedno z ústøedních
tajemství víry. Také svatý Otec doplnil nae poznání encyklikou Ecclesia de Eucharistia a apotolským listem Mane nobiscum Domine. Vìnujme trochu èasu tìmto inspirovaným textùm!
Slavnost Tìla a Krve Pánì , lidovì svátek Boího Tìla jako
zvlátní zvýraznìní úcty k pøítomnému Kristu se odvozuje od
vidìní svaté Juliány (+1258), kterého se jí dostalo r. 1209 v belgickém Lutychu. Byla oslovena Bohem, aby se snaila o zavedení svátku Boího Tìla. Získala k tomu podporu poté, co byl
lutyský arcijáhen Jakub zvolen papeem a jako Urban IV. stanovil roku 1264 zmínìný svátek pro celou Církev. Jako obvykle v té dobì íøil se svátek postupnì. V Praze se poprvé procesí Boího Tìla konalo roku 1355, tedy pøed 650 roky. Letos
pøipadá slavnost Tìla a krve Pánì na ètvrtek 26.kvìtna.
V obou naich farnostech jsou ètvrtky celoroènì dny ado-
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race. Ve farnosti sv. Prokopa po veèerní mi sv. do 20:00, v kláterské farnosti Nanebevzaté P. Marie pøi pobonosti od
17:15.
Popelka Nazaretská (úryvek)
Václav Renè
Pán vstal. I ztichlo kolem stolu
vech dvanáctero apotolù,
e slyet jejich srdcí tep.
Pán vzhlédl k nebi, potom na nich
spoèinul pohledem a v dlaních
zvedl bílý nekvaený chléb.
A poté slovy tajemnými
o ten Chléb rozdìlil se s nimi.
"Mé Tìlo jíte, já jsem Chléb."
A dal jim jísti. Kolem stolu
pokleklo dvanáct apotolù
a ztajilo svých srdcí tep.
A zas Pán k nebi ruce vzpíná.
V nich pozdvihuje kalich vína
a ve svou Krev je promìní.
"Kdo jí mé Tìlo, Krev mou pije,
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já v nìm, on ve mnì navdy ije.
To èiòte pro své spasení".

Svìtový den mladých - Kolín
nad Rýnem 2005
Pìt kontinentù - ètyøi dny - jeden cíl
Zveme mladé ze ïárských i okolních farností na nejvìtí
akci svého druhu na svìtì - Svìtový den mladých. Tentokrát se
bude odehrávat v nìmeckém Kolínì nad Rýnem od 16. do 21.
srpna 2005. Pøedtím proijeme ètyøi dny s komunitou Emanuel
v nìmeckém poutním místì Altöttingu od 11. do 15. srpna.
Tato katolická komunita poøádá ve spolupráci s mìstem
Altötting mezinárodní fórum s bohatým programem. Svìdectví
ivé víry, zkuenosti, koncerty, muzikály, workshopy, sport i
zábava - to ve s mladými lidmi z pìti kontinentù.
Mnoho mladých lidí uèinilo zkuenost, e SDM je skvìlá
pøíleitost zaít církev jinak ne jsme zvyklí.
Rùzné organizaèní informace:
- Odjezd ze ïáru nad Sázavou - ve ètvrtek 11. srpna
2005 ráno
- Pøedpokládaný návrat - v pondìlí 22. srpna ráno
- Simultánní pøeklad do èetiny a slovìntiny zajitìn!
- Cena je 6.500,-Kè - zahrnuje úèastnický poplatek za
celý pobyt, ubytování, stravu, pojitìní, jízdné v Kolínì
a okolí a vekerou dopravu. Pokusíme se zajistit pro
úèastníky slevu. S farní "výpravou" pojede také dospìlá
zodpovìdná osoba jako doprovod, co je podmínka pro
úèast mladích osmnácti let.
- Pøihlaovat se mùete u svého knìze, ten Vám také
poskytne dalí potøebné informace.
18
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www.kolin2005.signaly.cz
dcm.brno@biskupstvi.cz tel. 543235030

Radio PROGLAS Radio PROGLAS Radio PROGLAS
Milí budoucí posluchaèi, s radostí vám oznamujeme, e
Radiu Prohlas byl pøidìlen dokrývací kmitoèet pro ïár nad
Sázavou 104,0 MHz. Vysílaè bude stát na kopci Blakov nad
Rudolcem.
Radio Prohlas je stanicí s vysíláním pro rodiny a jednotlivce
stavìjící na køesanských hodnotách. Radio vysílá
nepøetritì.Letos slaví Radio Prohlas 10 let od zahájení
provozu. Provoz není kryt
prodejem reklamy, ale dobrovolnými
pøíspìvky
posluchaèù.
Prùmìrný
pøíspìvek posluchaèe je v
poslední dobì 1,20 Kè dennì. Pokud se takových
posluchaèù najde v naem
regionu 452, mùe Radio
Prohlas po vybudování
vysílaèe
zaèít
vysílat. Øeditel Radia Proglas P. Martin
Samotný vysílaè bude stát Holík s Otcem biskupem Vojtìchem.
asi 250 tis.Kè.
Pøispìt mùete jakoukoliv èástkou na úèet Radia Prohlas:
4200042422/6800. Jako variabilní symbol uveïte své èíslo èlena Klubu pøátel Radia Prohlas nebo rodné èíslo.
Vzhledem k vyím poplatkùm za potovné je mono
pøíspìvek poslat prostøednictvím pí. A. astné, tel. 566 622
126, která zaøídí hromadnou platbu se seznamem pøispìvatelù. Kadý pak asi do 7 mìsícù obdrí podìkovánípotvrzení o pøíjmu.
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Z význaèných dat r. 2005
l
Rok Eucharistie pokraèuje do øíjna 2005 pod rozjímavým tématem Eucharistie- pramen a vrchol ivota Církve.
l
Slavnost Krista Krále je prodlouením Roku
Eucharistie; byla ustanovena pøed 80 roky dne 11.12. 1925 svatým Otcem Piem XI.
l
Rok farnosti 2005 navazuje v brnìnské diecézi organicky na Rok rodiny. Kláterská farnost pøipravuje diecézní
setkání, o kterém je psáno na jiném místì.
l
Jubilejní 20. svìtový den mládee bude zahájen v
Kolínì nad Rýnem eucharistickou slavností 16. srpna 2005.
Blií viz samostatná informace.
l
Dogma o neomylnosti papee ve vìcech víry a mravù bylo vyhláeno 18.7. 1870 pøed 135 roky a vzbudilo velký ohlas.
l
Dogma o Nanebevzetí Panny Marie, které se
bezprostøednì týká dìjin konventního, nyní farního kostela v kláteøe ïárských cisterciákù, bylo vyhláeno pøed 55 roky dne
1.záøí 1950.
l
Katolický knìz a buditel Matìj Josef Sychra zemøel na
kláterské faøe dne 19. bøezna 1830 pøed 175 roky. Pùsobil m.j.
i v blízkém Jimramovì v duchu ekumeny.
l
Biskup tìpán kardinál Trochta, salesián se narodil 26.
bøezna 1905 pøed 100 roky. Zemøel r. 1974 po návtìvì
církevního tajemníka na litomìøickém biskupství. Vzácným dìdictvím jsou m.j.i jeho kázání. Shodou okolností slaví i litomìøické biskupství 350 rokù od zøízení rozhodnutím papee
Alexandra VII. ( 3. 7. 1655).
l
První moravský arcibiskup sv. Metodìj zemøel 6.4.885
pøed 1120 roky. Jeho basilika a hrob se dosud marnì hledá.
l
Svatý Otec Jan Pavel II. se narodil 18. kvìtna 1920 pøed
85 roky. Papeem od 16.10. 1978, pøedtím krakovským
arcibiskupem Karolem kardinálem Wojtylou. V øíjnu 2004 vyhlásil Rok Eucharistie.
20

Blahoslavená Paní Zdislava z Lemberka a Køianova a
blahosl. Jan Sarkander byli kanonizováni 21. kvìtna 1995 pøed
deseti roky v Olomouci svatým Otcem Janem Pavlem II. Dne
17.3.1620 pøed 385 roky byl knìz Jan Sarkander umuèen.
l
Sv.Klement Maria Hofbauer- Dvoøák, ná misionáø ve
Vídni zemøel 15.3.1820 pøed 185 roky.
l
Vìrouènou konstituci O Boím zjevení ( Dei verbum)
vyhlásil II. Vatikánský koncil 18. listopadu 1965 pøed 40 roky.
Jeden z impulsù citujeme: " Církev mìla vdy v úctì Boí
Písma jako samo Tìlo Pánì, vdy - pøedevím v posvátné liturgii- neustále bere a podává vìøícím Chléb ivota ze stolu
Boího slova i Kristova tìla " (DV VI.,21.).
l
Dopis PP.Jana Pavla II. k Zelenému ètvrtku z února
1980 aktuálnì sdìluje: " slavení Eucharistie bylo od nejstarích dob spojeno nejen s modlitbou, ale i s èetbou Písma svatého jako i se zpìvem celé obce. Proto se mohlo odedávna
pouívat pro mi svatou srovnání církevních Otcù o dvou stolech, na nich pøedkládá církev svým synùm a dcerám Slovo
Boí a Eucharistii, Chléb Pánì (kap.III./10- 11).
l
Pastorální konstituci O Církvi v dnením svìtì (
Gaudium et spes - Radost a nadìje) vyhlásil II. Vatikánský koncil 7. prosince 1965 pøed 40 roky. Z jejího textu: " èlovìk,
jediný tvor na zemi, kterého Bùh vhtìl pro nìho samého, mùe
sám sebe plnì nalézt jen v opravdovém darování sebe
samého./srv.Lk17,33/ (GS2/24).
l
II. Vatikánský koncil byl ukonèen 8. 12. 1965 pøed 40
roky. Pøinesl do Církve mohutný obrodný pohyb a nové impulsy. Papei v dobì koncilu byli Jan XXIII a Pavel VI. Na koncilu vystoupil i praský arcibiskup Josef kardinál Beran, který
se z Øíma do Prahy ji nesmìl vrátit.
l
Èeský král Karel IV. projel branami Øíma 1.4.1355 pøed
650 roky a na Hod Boí velikonoèní byl v basilice svatého Petra
korunován císaøem.
l
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P. prof. Dominik Pecka, knìz, filosof a spisovatel se
narodil 4.srpna 1895. Je autorem tøísvazkového díla Èlovìk,
øady populárnì-nauèných spisù i beletrie. Jeho Moderní èlovìk
a køesanství je stále moderní, a svìí dílo, zatímco moderní
èlovìk je zjevnì unavený a ponìkud dezorientovaný spìchem a
ignorancí Boího poselství
l
Hiroima a Nagasaki: v srpnu 1945 se staly epicentrem
tragédie statisícù lidí, odsouzených k bolestnému umírání i po
nìkolika generacích. O deset let pozdìji, r. 1955 pøed padesáti
lety zemøel Albert Einstein, který prosil pøi vzniku atomové
zbranì tehdejí politické vedení USA, aby neuili zbraò pøímo
vùèi lidem, ale aby pouze demonstrovali její sílu. Marnì.
l
R.1415 byl tragický pro M. Jana Husa a èeský národ, který postihlo schizma, jeho pozdìjím dùsledkem byl rozvrat,
násilí a úpadek.
l
Historik prof. Josef Pekaø, který se dokázal nezaujatì
podívat do èeských dìjin, se narodil 12.4. 1870. (+ 23.1.1937).
l
ThDr. et PhDr. Metodìj Zemek, který se vìnoval historii
Kroniky klátera ïárského a podílel se na jejím vydání v roce
1964 a který je spoluautorem rozsáhlých Dìjin ïáru nad
Sázavou (4sv. 1956- 1974), se narodil 15.1.1915, pøed 90 roky.
Zemøel 18.10.1996- za rok tomu tedy bude ji deset let. Byl
také zakládajícím èlenem Spoleènosti Cisterciana Sarensis. Po
ivotì plném zvratù odeel do ústraní klátera, kde ve slubì
Pánu naplnil své dny. R.I.P.
l
Nabízí se jetì dalí mnohá a zajímavá výroèí, ale
ponecháme na zvídavosti ètenáøe, aby si doplnil, co se do naeho Velikonoèního zpravodaje nevelo.
l
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Jak slavíme Velikonoce
(úryvek z eseje mons.prof.dr. Karla Vrány. 1925- 2004. Kráceno.)

Moná se nám dokonce zachce nahlédnout do jejich hlubího smyslu a odhalit tøi na sebe navazující vrstvy. První
vrstva nám øíká, e velikonoce jsou svátky jara. Probuzení jara
ukazuje vítìzící sílu ivota, který zdolává smrt a její zbranì,
nemoci. Vude se setkáváme s prastarými vyprávìními, jimi
lidová poetická pøedstavivost znázoròovala vítìzné støetávání
ivota a smrti. Druhá vrstva velikonoèních svátkù má u dìjinnou podobu idovského osvobození z egyptského otroctví.
Cesta do tolik vyhlíené svobody byla- a je dodnes- velmi
bolestná. Do zaslíbené zemì vejdou noví, sebevìdomí a tvoøiví
lidé. Na památku Velké noci, kdy byli Izraelité vysvobozeni z
egyptského otrockého podruèí, byla ustanovena slavnost Pesah.
Toto jméno znamená vyjití, vykroèení nebo i pøekroèení hranic. Tøetí vrstva velikonoèních svátkù má køesanskou tváø.
Kdy Kristus usedá ke slavení tradièní velikonoèní veèeøe, aby
pojedl se svými apotoly rituálnì pøipraveného beránka, zvaruje vlastnì svùj ivot a své dílo. Uprostøed veèeøe vstává a
umývá apotolùm nohy. To byla sluebná práce vykonávaná
otroky. Dává pøíklad k jednání vem. Lidé si mají navzájem
obìtavì slouit. Bìhem své promluvy vyslovuje podstatnou
mylenku: "Nikdo nemá vìtí lásky ne ten, kdo vydává ivot
za své pøátele". V závìru veèeøe dochází k druhé nepochopitelné události. Kristus bere chleba, ehná, láme a dává apotolùm jako své Tìlo. Podobnì tak èiní s kalichem vína, které
prohlauje za svou Krev, která se prolévá za høíchy svìta. A
dodává: "To konejte na mou památku!" Kristus se tak ztotoòuje s obìtovaným beránkem. Neruí tak starozákonní Pesah, ale
naplòuje ho. Kristovy Velikonoce otevírají novou, úasnou
monost, tedy i nadìji: ít lidský ivot v jeho kadodennosti
jako slavnost trvalé obìtavosti a vzájemné výmìny darù.23

Vechny tøi vrstvy naich velikonoèních svátkù se prostupují a
vytváøí jednotný celek. Slavíme jak vítìzící ivot jarní pøírody,
tak i nádheru svobody pøemáhající otroctví, tak i køesanskou
nadìji.

Ctitelé Eucharistie
Ze zástupu svìtcù a svìtic v Roku Eucharistie pøipomínáme
alespoò tyto:
Sv. Tomá Akvinský OP, (1225- 1274) kromì velkých teologických spisù napsal také nedostiné hymnické skladby k
poctì Nejsvìtìjí Svátosti. Proto jedním z jeho atributù je i
monstrance. Je církevním uèitelem a patronem katolických
vysokých kol.
Sv. Petr Julián Eymard SSS (1811- 1868) je zakladatelem
Kongregace Eucharistinù (1856) i Kongregace sluebnic
Nejsvìtìjí Svátosti. Obì spoleèenství podporují úctu k
Nejsvìtìjí Svátosti.
Sv. Anna Kateøina Emmerichová, øeholnice, mystièka
(1774- 1824) byla stigmatizovanou augustiniánkou. Její vidìní
zaznamenával Klement Brentano. Týkají se umuèení Pánì i
ivota Panny Marie. Tato øeholnice ila prakticky z pøijímání
Tìla Pánì. V úctì k ní se vzácnì shodovaly mnohé osobnosti,
které k sobì navzájem mìly daleko. Jejím prostøednictvím je
tak z Boí strany naznaèeno, Kdo je pravým svorníkem a úhelným kamenem jednoty Církve.
P. Václav Klement Petr, knìz, zakladatel Petrinù (18561901) zaloil kongregaci pro výchovu mládee, pastoraci uèòù,
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dìlnické mládee a doplòování vzdìlání u tzv. pozdních povolání ke knìské slubì. Název kongregace, Bratøi Nejsvìtìjí
Svátosti, ukazuje na spiritualitu, která je prùvodním jevem
vnitøní formace i apotolátu: íøení eucharistické úcty a vech
dalích forem náboenského ivota, které vedou k plnému
pochopení a proívání tajemství Eucharistie. Jeho Kongregace
pùsobí v Èeských Budìjovicích a v Brnì.
Praský arcibiskup Josef kardinál Beran mìl ve svém
biskupském znaku heslo Eucharistia et labor. Byl velkým ctitelem Eucharistie a jeho ivot se promìnil podle jeho ivotního hesla.

Øeknìte to døív!
Bruno Ferrero: Pøíbìhy pro potìchu due
On byl robustní, mìl silný hlas a drsné zpùsoby. Ona byla
køehká a velmi nìná. Uzavøeli spolu manelství. On jí dìlal
pomylení, nic jí nechybìlo. Ona se zase starala o dùm a vychovávala dìti. Dìti odrostly, oenily se a povdávaly a odely.
Jak u to bývá Ale ve chvíli, kdy dìti byly zabezpeèeny, ena
ztratila svùj úsmìv, hubla a stávala se èím dál prùsvitnìjí.
Nemohla jíst a zakrátko u nemohla ani vstát z postele. Manel
se o ni velmi obával a tak ji odvezl do nemocnice. U jejího
lùka se støídali lékaøi a pozdìji i proslulí odborníci. Ale nikdo
nemohl pøijít na to, o jakou nemoc se jedná. Potøísali hlavami a
byli v koncích.
Poslední lékaø si vzal manela stranou a sdìlil mu: "Øekl
bych jednodue , e vae ena u nechce ít."
Mu si sedl beze slova na okraj lùka své eny a vzal ji za
ruku. Drobounká ruèka se skryla celá v ohromné dlani. Potom
silným hlasem rozhodnì prohlásil" "Ty neumøe!" - "Proè?"
zeptala se ho hlasem tichým jako lehký závan vìtøíku. 25

"Protoe tì potøebuju!" - "A proè jsi mi to neøekl døíve?"
Od té chvíle se její stav zaèal zlepovat. A dnes se má
výbornì. Odborníci se jetì dlouho dohadovali, o jakou nemoc
lo a jakým lékaøským zákrokem se uzdravila.
Nikdy neèekej na zítøek, kdy má nìkomu øíci, e ho má
rád. Udìlej to hned .Vezmi za ruku èlovìka, kterého má rád
a øekni mu: "Potøebuju tì! Mám tì rád, mám tì rád " - Láska
je ivot. Je zemì mrtvých a zemì ivých. Jediný rozdíl mezi ni-

Zajímavosti Èerveného pondìlí
Pomlázkový stoár: Ludvík Koranda zhotovil velikonoèní
pomlázku o délce 15 metrù a 20 cm. K opletení patnáctimetrového stromu spotøeboval 1100 vrbových prutù. Obvod koe
pomlázky, ozdoby nad dradlem je 290 cm. Pomlázka byla vztyèena v Novosedlích nad Neárkou 19. dubna 2003.
Minipomlázku o délce 17 mm vytvoøil z osmi vrbových
proutkù Martin Vyoral ze Lhotky u Zlína. Pomlázka má i rukoje a je ozdobena malièkou. Mají ji ve sbírce v Muzeu v
Pelhøimovì.
Dìti z Bíliny udìlaly velikonoèního hada z 10400 vyfouknutých vajíèek. Had byl dlouhý 654 metrù a vznikl v Bílinì
v dubnu 2001.
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CHCETE DOBØE ODSTARTOVAT DO IVOTA?
Informujte se o monosti studia na Biskupském gymnáziu
a o výukovém programu na Støedním odborném uèiliti
Adolpha Kolpinga, U Klafárku 1, ïár nad Sázavou.

Redakènì zpracovala SCS ve spolupráci s obìma farnostmi. Kontakty na
farní úøady: ïár 1-Tvrz u sv. Prokopa: tel. 566625943, email:
prokopzr@seznam.cz; http://sweb.cz/prokopzr; ïár 2- kláter u NPM: tel.
566625190, 607736851, email: zalesky@biskupstvi.cz. Ilustrace Michael
Florian a Bøetislav orm.
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