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Milí farníci,
z hymnu Akathistos k nám promlouvá váno ní moudrost k es anského východu:
Mudrci spat ili hv zdu k Bohu sm ující a šli za její zá í. Bezpe n jim
svítila p i hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostn
zvolali: ALELUJA!
S údivem hled li synové Chaldeje na Stvo itele lov ka v mate ském náru í.
Poznali v n m Pána, i když m l podobu služebníka. Ochotn mu odevzdali dary a
takto Matku oslovili:
Zdrávas, Matko v né Hv zdy,
zdrávas, Zá e tajemného dne.
Zdrávas, tys zhasla sv tlo klamu,
zdrávas, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu.
Zdrávas, tyrana jsi svrhla z tr nu,
zdrávas, dalas nám Krista – laskavého Pána.
Zdrávas, osvobodila jsi nás z krutého zakletí,
zdrávas, obrátila jsi nás od ne istých skutk .
Zdrávas, tys zhasla plameny vášní ni ivých.
Zdrávas, vedoucí k istot ,
zdrávas, radosti lidského rodu.
Zdrávas, Nev sto nesnoubená.
Na zpáte ní cest se stali Mudrci Božími kazateli. Naplnili Tvé proroctví,
Kriste, a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat
ALELUJA!
Odvahu i ochotu zpívat aleluja Vám všem, milí farníci, vyprošujeme s
Božím požehnáním k Vánoc m a do nového roku.
Vaši fará i,
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P. Tomáš Holý,
P. Vladimír Vojt ch Záleský

VÁNO NÍ PROGRAM VE FARNOS TI Ž ÁR N. S . 1
P I KOS TELE S V. PROKOPA
Roráty v adventu:
• Pond lí 28. listopadu až sobota 24. prosince: ráno v 6:30.
Svatá zpov :
• Pond lí 12. prosince: ráno 5:30 – 6:30, ve er 16:00 – 18:00.
• Úterý 13. prosince: ráno 5:30 – 10:00.
• St eda 14. prosince: ráno 5:30 – 10:00.
•
tvrtek 15. prosince: ráno 5:30 – 6:30, ve er 16:00 – 18:00.
• Pátek 16. prosince: ráno 5:30 – 6:30, ve er 16:00 – 18:00.
• Sobota 17. prosince: ráno 5:30 – 6:30, ve er 16:00 – 18:00.
• Pond lí 19. prosince: 5:30–6:30, 10:00–12:00, 14:00–19:00 (více zpov dník ).
Mše svaté o Vánocích:
• Pond lí 19. prosince:
ráno v 6:30 rorátní mše sv., ve er v 18:00.
• Úterý 20. prosince:
ráno v 6:30 rorátní mše sv., ve er v 18:00.
• St eda 21. prosince:
ráno v 6:30 rorátní mše svatá.
•
tvrtek 22. prosince:
ráno v 6:30 rorátní mše sv., ve er v 18:00.
• Pátek 23. prosince:
ráno v 6:30 rorátní mše sv., ve er v 18:00.
• Sobota 24. prosince – Št drý den:
ráno v 6:30 rorátní mše sv., vigilie Narození
Pán v 16:00, p lno ní ve 24:00.
• Ned le 25. prosince – Narození Pán :
7:30, 10:30, 18:00.
•
•
•
•
•
•

Pond lí 26. prosince – sv. Št pána, jáhna a mu edníka: ráno v 7:30, 10:30.
Úterý 27. prosince – sv. Jana, apoštola a evangelisty: ve er v 18:00.
St eda 28. prosince – sv. Mlá átek, mu edník : ráno v 8:00.
tvrtek 29. prosince: ve er v 18:00.
Pátek 30. prosince – Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa: ve er v 18:00.
Sobota 31. prosince – sv. Silvestr:
mše svatá s pod kováním a prosbou o Boží pomoc a ochranu v 16:00.
• Ned le 1. ledna 2006 – Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00.
• Pátek 6. ledna 2006 – Zjevení Pán : 8:00, 18:00.
• Ned le 8. ledna 2006 – K tu Pán : 7:30, 10:30, 18:00. Konec doby váno ní.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
• úterý 20. prosince v 16:00 na nám stí Republiky:
Živý Betlém (viz plakát na zadní stran zpravodaje)
• sobota 24. prosince v 17:00 u kostela svatého Prokopa:
Troubení z v že kostela
• sobota 24. prosince p i mši svaté ve 24:00 v kostele svatého Prokopa
a ned le 25. prosince p i mši svaté v 10:30 v kostele svatého Prokopa:
Ignác Reimann: Missa pastoralis in C
Zpívá chrámový sbor sv. Prokopa, doprovázejí sólisté a orchestr ZUŠ.
• ned le 25. prosince ve 14:30 v kostele svatého Prokopa:
Jesli ková pobožnost s d tským váno ním divadlem v kostele
• pond lí 26. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa:
F. X. Brixi: Missa pastoralis in D v kostele
Koncert souboru FONS s Tišnovským komorním orchestrem.
• st eda 28. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa:
Ji í Ignác Linek: Missa pastoralis
Koncert souboru Svatopluk a Musica Poetica.
• pátek 30. prosince v 16:00 v kostele svatého Prokopa:
Koncert Venkovské kapely
• ned le 8. ledna v 16.00 v kostele svatého Prokopa:
Novoro ní koncert souboru Ž árá ek
a Komorního orchestru mladých Chot bo

FARNOS T Ž ÁR N AD S ÁZAVOU I.
Obvyklý po ad ned lních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00
Návšt vy nemocných: Druhý týden v m síci ve tvrtek a v pátek a dle pot eby
Kontaktní adresa:
P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, 591 01 Ž ár nad Sázavou 1
Telefon: 566 625 943
B žné návšt vní hodiny: St eda 10:00 – 12:00, odpoledne 16:00 – 18:00
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VÁNO NÍ PROGRAM VE FARNOS TI Ž ÁR N. S . II
P I KOS TELE NAN EBEVZETÍ PANNY MARIE
A S VATÉHO MIKULÁŠ E
Svatá zpov

:

• Ned le 18. prosince: 8:00 – 9:00 a 14:00 – 16:00.
• V pr b hu týdne p ed Vánocemi: vždy hodinu p ede mší svatou.
• V ostatní dobu: vždy p l hodiny p ede mší svatou.
Mše svaté o Vánocích:
• Sobota 24. prosince – Št drý den:
vigilie Narození Pán (tzv. „p lno ní“ )
ve 21:00 – zpívá smíšený sbor FONS.
• Ned le 25. prosince – Narození Pán :
mše svatá v 9:05 – zpívá velký farní sbor.
• Pond lí 26. prosince – sv. Št pána:
mše svatá v 9:05.
• Úterý 27. prosince – sv. Jana:
mše svatá v 17:15.
• St eda 28. prosince – sv. Mlá átek:
mše svatá v 17:15.
• Pátek 30. prosince – svaté Rodiny: mše svatá v 17:15.
• Sobota 31. prosince – sv. Silvestra:
–
v 17:15 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,
–
ve 23:00 mše svatá na pod kování a s prosbou o Boží pomoc do nového
roku v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e.
• Ned le 1. ledna 2006 – Matky Boží Panny Marie: 9:05.
• Ned le 8. ledna – K tu Pán : 9:05 – pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá
chrámový sbor od sv. Prokopa.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
24. prosince ve 21:00
Vigilie Narození Pán
P i „p lno ní“ mši svaté zpívá smíšený p vecký sbor FONS.
25. prosince v 9:05
Narození Pán
P i mši svaté zpívá velký farní sbor.
27. prosince v 17:15
Žehnání svatojánského vína
Na svátek sv. Jana prob hne v úterý p i mši svaté žehnání „svatojánského“ vína.
28. prosince
Tradi ní váno ní pou
Na svátek sv. Mlá átek ve st edu 28. prosince se vydáme již pot etí na farní váno ní
pou . V p edchozích letech jsme navštívili T eš , Jihlavu, Velké Mezi í í a T ebí .
Letos p ipravujeme pou do Tišnova, respektive P edkl ášte í. V klášte e Porta coeli
(Brána nebes) sester cistercia ek bude modlitba u jesli ek, prohlídka kostela
Nanebevzetí Panny Marie, kl áštera, k ížové chodby, mše svatá v klášterní kapli a
krátké pobesedování u aje s matkou p edst avenou. Potom bude prohlídka
cukrárny… Cestou budou ješt dv zast ávky: Prohlédneme si stavbu nového kostela
Božího milosrdenství ve Slavkovicích a pak vylezeme na karasínskou rozhlednu. Zvu
zvlášt rodiny s d tmi a mládež! Odjezd autobusu od kláštera v 8:00, návrat kolem
18:00. P ihlašovat se m žete v kostele nebo u otce Vladimíra.
8. ledna v 9:05
K tu Pán
Pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa.

FARNOS T Ž ÁR N AD S ÁZAVOU II.
Obvyklý po ad ned lní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05.
Fará : P. Vladimír Vojt ch Záleský.
Kontaktní adresa a služby nemocným:
ímskokatolický farní ú ad, Klášter 2, 591 02 Ž ár nad Sázavou 2.
Telefon: 566 625 190.
Mobil: 607 736 851.
E-mail: zalesky@biskupstvi.cz
Návšt vy nemocných jsou každý první pátek v m síci a na požádání.
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DÁ-LI PÁN B H, RÁDI BYCHOM V ROCE 2006
V KLÁŠ TERS KÉ FARNOS TI (Ž ÁR N. S . II) US KUTE NILI:
Víkend pro d ti a mládež
Od 3. do 5. února 2006 plánujeme spole ný zimní pobyt d tí a mládeže.
Svátost nemocných
Bude spole n ud lována v den památky Panny M arie Lurdské na Sv tový den
nemocných v sobotu 11. února p i ve erní mši svaté v 17:15 hodin v klášte e.
Biblické hodiny
Již druhým rokem s e scházíme v k ížové chodb klášterské fary k modlitb a studiu
Písma. Biblická hodina je každou poslední sobotu v m síci (krom prosince,
ervence a srpna) v 19:00 hodin. P ijít m že každý.
Druhý p ednáškový cyklus „Klášter v b hu d jin“
Probíhat bude ve t ech po sob jdoucích postních ned lích a j eho obsahem budou
odborné kapitoly z historie ž árského klášt era. První p ednáška bude v ned li
5. b ezna 2006 v 16:00 hodin v k ížové chodb . Jako hosté byli pozváni mimo jiné
i prof. Dr. Mojmír Horyna a doc. PhDr. Ing. Jan Royt.
Diecézní pou skaut
Když se uskute nila „svatoji ská“ pou p ed 15 lety poprvé, naplnilo se nádvo í
rajhradského kláštera vl aty, sv tluškami, skauty a skautkami, rovery, rangers i
dosp lými inovníky ze všech kout diecéze. Od té doby je již pou ke svatému Ji í,
patronu skaut , živou tradicí. Pou se zatím st ídala na t chto místech: Rajhrad
(12×), Vranov u Brna (2×) a P edklášte í (1×). V roce 2006 se poprvé uskute ní
v areálu ž árského kláštera – v sobotu 22. dubna.
P. Elias Vella pot etí ve Ž á e nad Sázavou
Návšt va tohoto autora duchovních cvi ení, exorcisty, profesora t eologie a
p edevším radostného a laskavého eholního kn ze s e uskute ní ve dnech
8. a 9. kv tna 2006. V pond lí 8. kv tna bude mít p ednášku pro ve ejnost ve Ž á e
nad Sázavou, v úterý dopoledne bude p ednáš et kn žím brn nské diecéze. V úterý
odpoledne bude slavit mši svatou s rekolek ní promluvou. Jako vždy bude i prostor
pro osobní setkání nebo svatou zpov .
Hlavní pou na Zel ené ho e
Hlavní pou ke sv. Janu Nepomuckému bude na Zel ené ho e v ned li 14. kv tna
2006.
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VIII. diecézní expedice mládeže „Turecko 2006“

Dá-li Pán, uskute ní s e v lét
2006 v po adí již 8. expedice pro
mládež brn nské di ecéze, která
bude tentokrát sm ovat do
Turecka. Pro práv tam? Jednak
proto, že a se nám to líbí nebo
ne, Turecko žádá o vstup do EU a
my o této zemi mnoho nevíme.
Sou asn proto, že práv tam je
naplánována jedna z prvních cest
Svatého Otce Benedikta XVI.
Po krátkém programu v ecku se
koráb zna ky Scani a p esune na
Fotograf ie z lo ské expedice v Rumunsku.
ernomo ské
pob eží,
kde
ú astníci prožijí první t ídenní vandr do hor. Další program v divokém terénu
tureckých hor je naplánován v blízkosti slaného jezera Van. Zp t se budeme vracet
Anatolií a Kapadocií. Na st edomo ském pob eží se vyhneme turistickým letovisk m
a rad ji navštívíme rodišt svatého Pavla a n která biblická a posvátná místa. Zp t
bychom cht li jet p es Srbsko a transit spojit s návšt vou eské vesnice Bela Cerkva.
Odjezd z Brna – tradi n od katedrály – je naplánován na ned li 16. ervence 2006 a
návrat na 4. srpna. Cena, ve které jsou zahrnuty doprava, trajekty a cel á strava, se
bude pohybovat kolem 8 000 K . P ihlašovat se m žete již nyní.

Pou do Svaté zem
Polovina zá í – každý rok se v tuto dobu vydáváme na farní pou . V roce 2003 jsme
byli v polské Cz stochowe, o rok pozd ji v ím a letos v Lurdech. Již nyní
p ipravujeme p íští farní pou do Svaté zem . J ednáme se slovenskou cestovní
kancel á í a vymýšlíme vhodný termín a program. Rádi bychom uskute nili pou
s rozší eným programem, to znamená s návšt vou Sinaje. Pou bude v délce 9 dní a
cena se bude pohybovat kol em 18 000 K . Do Tel Avivu poletíme se slovenskou
leteckou spole ností z Bratislavy. P esn jší informace se dozvíme b hem ledna 2006.
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OPRAVY V KLÁŠ TE E
Nejprve bych rád stru n popsal rozsah prací, které byly provedeny v roce 2005:
Za ali jsme s náro nými opravami interiéru konventního kostela. Již na ja e
jsme odstranili staré lí ky a zni ené omítky a brzy jsme zjistili, že vymalování
kostela bude mnohem složit jší, než na první pohled vypadalo...
Bylo rozhodnuto, že kostelu se vrátí podoba, jakou m l chrám po Santiniho
úpravách. Hlavní plochy (pasivní) budou vymalovány v barv „lomená bílá“ a
aktivní plochy ( ímsy, šambrány a
žebroví kleneb) v barv „tráva zelená“ .
Výjimkou bude jižní bo ní lo , kde se
nevyskytují barokní štuky. D vod, pro
práv jižní lodi z stala gotická podoba,
není úpln jasný. Bu po velkých
požárech omítky opadaly, nebo se
k úpravám této ásti již Santini nedostal.
Proto bude tato bo ní lo v jiných
barvách (bílá a šedá).
I p es mnohé komplikace s e
snad poda í do Vánoc ob bo ní lodi
vymalovat. P í ná lo (transept) zabere v budoucnu ješt mnoho práce; prozatím
jsme za ali pracovat nad varhanami, kde je stav omítek velmi špatný. Je patrné, že do
kostela dlouho v minulosti zatékalo. Za átkem listopadu provedl a odborná firma
odvlh ení zdiva kostela m etodou elektroosmózy. Jak je tato metoda ú inná, ukáže
as, ale výsledky na jiných místech (nap íklad Pražský hrad), s e ukazují jako velmi
uspokojivé.
Vlastními silami jsme po celý teplý podzim opravovali torzo zdi bývalého
východního k ídla konventu. Práce to byly velmi náro né, ale muži s e state n a
vytrvale vypo ádali se všemi problémy. Dnes m žeme chodit kolem zdi, která
obklopuje Rajskou zahradu a j e cel á zrestaurovaná. K portálu v jižní lodi, který jsme
letos probourali a po mnoha letech znovu otev eli, jsme opat ili nové kam enné
schody a venkovní dlažbu a nyní se sp chá s novými dubovými dve mi, aby kostel
v zim nepromrzal.
Pokra ují práce na restaurování starého nábytku z dílny eho e Thenyho a
p ed Vánocemi se nám do zákristie vrátily první díly opraveného nábytku – jejich
krásu m žete sami posoudit.
Nelze vynechat také zapo até práce na restaurování oltá ních pláten – ty
jsou již p l roku v ateliéru restaurátorky, prázdná místa na oltá ích vyst ídaly krásné
výtvarné práce paní Starkové a jejích pomocni c. Možná se to nezdá, ale když
spo ítáme všechny brigádníky, v etn žen, které musí pracn znovu a znovu uklízet,
vyst ídalo se letos na brigádách p es 90 lidí!!! Krom našich farník to byli i
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pomocníci z prokopské farnosti. Všem jim za to up ímn d kuji a vyprošuji od
laskavého Spasitele, aby jejich velkorysost bohat odm nil.
Mše svatá za vš echny naše pomocníky a dobrodince bude v ned li 8.
ledna 2006.
Sou asn jsme po celý rok opravovali kapli Nejsv t jší Trojice v eské Mezi:
P i p íležitosti 100 rok od postavení jsme se pustili do celkové generální
opravy (nová okna, dve e, podlahy s dlažbou, omítky, nát ry, m d ná st echa,
elektroinstalace).
Práce byly letos financovány z t chto prost edk :
P edevším jsme získali dotaci z rozpo tu státu ve výši 4 miliony K .
N které z t chto prost edk m žeme p evést do p íštího roku. Z Ministerstva kultury
jsme dostali dotaci na restaurování nábytku ve výši 495 000 K . Od M sta Ž ár nad
Sázavou jsme dostali dar 200 000 K . Obec Velká Los enice v noval a dar na opravy
kaple v eské Mezi 50 000 K . Krom toho nám poskytla tato obec praktickou
pomoc p i úpravách terénu, zavedení elekt iny a podobn .
Kolem 250 000 K platila farnost a p edevším jsme se podíleli vlastní prací
(nap íklad škrábání omítek, opravy na Babín , oprava zdi, va ení emeslník m).
Plánované opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na rok 2006:
Práce v p íštím roce jsou
odvislé od finan ních prost edk , které
se nám poda í získat. Ur it bychom si
p áli, aby pokra ovaly práce, které byly
již zapo aty, nap íklad rest aurování
um lých mramor na š esti bo ních
oltá ích, restaurování nábytku ze
zákristie a podobn . Pokud bychom
získali
v tší
finan ní
dotaci,
pochopiteln bychom rádi pokra ovali
v opravách interiéru kostela. Netroufám
si odhadovat, zda je v našich silách
vymalovat již hlavní lo chrámu b hem roku 2006. M že to být naše zbožné p ání…
Vyvstávají však i nové pot ebné investice – vým na krytiny nad zákristií a na fa e,
kde je stále starý eternit a na n kolika místech zatéká. Cht li bychom také zp ístupnit
dv místnosti z p vodního kláštera, které z staly zazd né a p ímo se nabízí
k moudrému využití, nap íklad na farní depozitá , který bychom snad mohli vznešen
nazvat farní expozicí.
Tolik ve stru nosti: Pánu Bohu poru eno. Omnia ad maiorem Dei gloriam!
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005

30. kv tna 2005, konventní – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy,
její matky paní Sibyly
a ostatních len zakladatelských rod ž árského kláštera
V pond lí 30. kv tna 2005 jsme
odpoledne uvítali brn nského diecézního
biskupa mons. Vojt cha Cikrleho, královéhradeckého biskupa mons. Dominika
Duku OP, exprovinciála dominikán a
vicepostulátora kanoni za ního procesu
svaté Zdislavy ThDr. et PhDr. Ambrože
Svatoše OP, akademického malí e
Jaroslava Šerých s chotí, výtvarníka
Františka Tesa e a další hosty na velké
slavnosti.
P i mši svaté náš otec biskup
posv til mozaikový cyklus, autorské dílo
mistra Jaroslava Šerých, provedené
v mozaice
výtvarníkem
Františkem
Tesa em. Soubor mozaik je umíst n
v severní lodi konventního kostela
Nanebevzetí Panny Mari e jako dar um l ce
a Spole nosti Cisterciana Sarensis. Je to
obrazový zápis zakladatelské historie
kláštera v kostce a jeho smyslem je pozvat
p ítomné k lepšímu poznání historie
ž árského kl áštera a cisterciáckého
opatství a také doprovodit v ícího k modlitb u hrobu paní Sibyly, matky svaté
Zdislavy v severní záv rové kapli kostela.
Cyklus mozaik byl zakon en a instalován v roce des átého výro í kanonizace
paní Zdislavy Svatým Otcem Janem Pavlem II., aby tato patronka rodin a její matka
mohly být ve Ž á e viditelnou p ipomínkou skute nosti, že první moravská svatá
pochází z nedal ekého K ižanova a že se m žeme ucházet o její p íze a pomoc našim
rodinám v bezprost ední p ítomnosti její matky a sestry.
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Vstupní mozaika Stromu života pak nazna uje, jakým základním
požehnáním je pro lov ka milost rodinného spole enství i skute nost, že byl stvo en
k v nému životu a zaštípen v Krista; proto také m á severní kaple být pozd ji
upravena na kapli s k titelnicí, aby rodová spole enství zakladatel kláštera stála i
s rodinou svaté Zdislavy jako dávní, a
p ece p ítomní sv dkové zrození lov ka
do náru e Boží lásky.
Ke svato e ení blahoslavených
Paní Zdislavy a kn ze Jana Sarkandra
došlo p ed 10 roky, v ned li 21. kv tna
1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem
II. Svato e ení J ana Sarkandra ozna ili
tehdy n kte í odlou ení k es ané naprosto
bezd vodn za p ekážku ekumeni ckých
snah. Kn z Jan Sarkander podlehl
následk m mu ení 17. b ezna 1620 a jeho
hrob v kostele Panny Marie na P edhradí
v Olomouci se brzy stal poutním místem.
Roku 1860 byl blaho e en v ím
papežem Piem IX.; v roce 1993 rozhodl
papež Jan Pavel II. o jeho zápisu do
seznamu svatých. Jeho poz statky byly
uloženy v olomouckém dóm svatého
Václava a v kostele svatého Michala;
z katedrály ale ostatky n kdo ukradl po
kanonizaci.
K paní Zdislav máme zvláštní
vztah: Je první moravs kou svatou a
nadto pochází z blízkého K i žanova. Její
matka paní Sibyla a sestra Eufémie jsou
pochovány
v konventním
kostele
ž árského kl áštera, protože pat ily
k zakladatelským rod m. Zdislava se
narodila kolem roku 1220, zem ela roku
1252 a byla blaho e ena papežem Piem X.
roku 1907. Její ostatky odpo ívají v krypt
dominikánského poutního kostela svatého
Vav ince v Jablonném, který byl k její
poct p estav n v 18. století v barokním
slohu. Ochránkyn chudých a patronko
rodin, oroduj za nás!
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Léto 2005

Primice ž árských novokn ží
Motto z oznámení novokn ze Libora:
„Jak se máš uplatnit? Sta se tím, kým v hloubi svého srdce jsi… Otev ou se ti brány
d tství pro úžas lásky.“ Bratr Roger Schutz, Taizé
Léto 2005 bylo ve znamení nebývalé radosti pro ob farnosti Ž áru nad Sázavou:
V plze ské katedrále svatého Bartolom je
p ijal 11. ervna z rukou plze ského biskupa
mons. Františka Radovského kn žské
sv cení klášterský ž árský farník Mgr.
Libor Bu ek. Primi ní mši svatou sloužil 12.
ervna v konventním kostele Nanebevzetí
Panny Marie a 19. ervna ve svém p sobišti
v Domažlicích. P. Libor se narodil v lednu
1978 v Novém M st na Morav , studoval
bohosloví v Litom icích, Olomouci a na
Teologické fakult Univerzity Karlovy v Praze, kde byl promován v ervnu roku
2004. Od kv tna 2000 p estoupil již jako bohoslovec do plze ské diecéze. Na západ
ech také pracoval v sociální sfé e i v pastora ní praxi.
V brn nské kat edrál e svatých Petra a Pavla
p ijal 25. ervna z rukou brn nského biskupa
mons. Vojt cha Cikrleho kn žské sv cení
klášterský ž árský farník Mgr. Pavel
Lacina. Primi ní mši svatou sloužil
26. ervna ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Druhou primici sloužil ve
svém jáhenském p sobišti v Dolních
Bojanovicích. Pavel se narodil v b eznu
1978 v Novém M st na Morav . Otec
primicianta Vladimír t aké p sobí v duchovní správ od roku 2000 jako trvalý j áhen
ž árské kl ášterské farnosti. P. Pavel po maturit roku 1996 na ž árském gymnáziu
studoval bohosloví v Litom icích a od roku 1997 na Teologické fakult Palackého
univerzity v Olomouci, kde promoval v roce 2004. Jako jáhen p sobil v pastora ní
praxi od roku 2002 v kn žském seminá i, ve farnosti Blansko a v Dolních
Bojanovicích. Na své první kaplanské místo nastoupil ve farnosti Hodonín.
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Také novokn z Mgr. Pavel Lazárek j e spjat
se Ž árem nad Sázavou, kde p sobil v obou
farnostech v letech 2004 až 2005 jako jáhen.
Narodil se v listopadu 1977 ve Znojm , roku
1996 odmaturoval na gymnáziu v Da icích,
v litom ickém konviktu prod lal form aci
v letech 1996 až 1997, od roku 1997 do roku
2000 studoval
na
Cyrilometod jské
teologické fakult v Olomouci, v letech 2000
až 2003 pak na Lateránské univerzit
v ím ; v ervnu 2003 p ijal jáhenské
sv cení, pak p sobil v letech 2003 – 2004 jako jáhen p i brn nské katedrále a
novokn zem se stal tamtéž 25. ervna 2005. Po primici ve Znojm sloužil druhou
primi ní mši svatou 2. ervence ve ž árském farním kostele svatého Prokopa.
Pastora ní asistent, jáhen Michael Mareš, který také
p sobil v klášterské ž árské farnosti v letech 2003 až
2004, byl vysv cen na kn ze stejn jako P. Pavel Lacina a
P. Pavel Lazárek dne 25. ervna v katedrále svatých Petra a
Pavla. Primi ní mši svatou sloužil téhož dne odpoledne u
svatého Jakuba ve své domovské brn nské farnosti.
Všem novokn žím vyprošujem e do jejich kn žské služby
hojnost Božího požehnání a dar Ducha svatého.

„A se každý na nás dívá jako na Kristovy služební ky a správce Božích tajemství. A
když tedy n kdo n co spravuje, požaduje se od n ho, aby na n j bylo spolehnutí.“
Sv. Pavel, apoštol, v 1. listu Korintským
„Kn z dostává od Krista dobra pot ebná pro spásu, aby je náležitým zp sobem
rozd loval t m, ke kt erým byl poslán. Tato dobra jsou ur ena nám všem, ale Kristus
ustanovil, aby to byl kn z, kdo je bude spravovat. Zadarmo jsme dostali, hojn
rozdávejme; nebra me tomu, aby se milost dostala ke všem.“
Podle Jana Pavla II. v knize Dar a tajemství
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ervenec 2005

Plenární sn m Katolické církve v R
Plenární sn m Katolické církve R skon il v ervenci 2005 na
Velehrad . Osmiletý proces byl zahájen eskou biskupskou
konferencí v ervenci 1997 a první plenární zas edání prob hlo v
roce 2003. Výsledkem druhého zasedání sn mu v ervenci 2005 je
dokument Život a poslání k es an v církvi a ve sv t . Záv re ný
dokument má ješt prod lat fázi rati fikace ve Vatikánu a má jako
závazný sloužit pro uplatn ní v konkrétních podmínkách pastorace jednotlivých
diecézí.

Prázdniny 2005

Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro d ti
„Vojt chov 2005“
Jak to vid li sami ú astníci, aneb zápisky z „táborového deníku“ :
Kohy: „Dnes jsme se u ili, jak se pluje na kanoi. P i závod jsem byl
kormidelník a Ver a byla há ek.“
O. Vladimír: „N kdo nám b há po louce v erných kopa kách – z stávají
erné áry.“
Výrok dne: P i hodnocení výpravy se unavený vedoucí ukecl:
„P i dnešní noci pod širákem jsme zjistili, jak má n kdo v ci p kn
srovnané a naopak n kdo m l boty u jedné hlavy a batoh u druhé
hlavy.“
Ver a a spol.: „Dnešní hra se nám moc líbila, ale docela nám vadí, že skupinka
„píp“ neumí prohrávat…“
Páša, Anežka a spol.: „Možná, že neumíme prohrávat, ale zato Vás máme
moooc rádi!“
Nepodepsáno: „Vypadá to, že dnes bude zase pršet…“ a skute n – pršelo!
Nevadí – tábor byl výborný, protože byli výborní všichni ú astníci.
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15. – 21. srpna 2005, Kolín nad Rýnem

S v tový den mládeže
Sv tový den mládeže 15. – 21. srpna 2005 v n meckém Kolín nad Rýnem
prob hl za ú asti statisíc mladých lidí ve znamení setkání duchovního sv ta
zesnulého Svatého otce a jeho nástupce Benedikta XVI. Proto také byl výrazn
orientován kristocentrickým hesl em „p išli jsme se mu poklonit“. Benedikt XVI.
hovo il na téma víry: „Vím, že vy mladí lidé chcete d lat velké v ci, že se chcete
zasadit o to, aby sv t byl lepší. Ukažte to lidem, ukažte to sv tu, který práv eká na
toto sv dectví u edník Ježíše Krista…“ Od biskup požaduje, aby se církev otev ela
budoucnosti: „Mladí lidé totiž necht jí církev, která se vydává za omlazenou
nep irozen , ale církev, která j e mladá duchem, církev, kterou Kristus nechává
rozjasnit dalším lidem…“
Shodou zvláštních okolností sdílela eská poutnická
výprava kostel svaté Anežky ímské poblíž kolínského
dómu spole n s delegací komunity z Taizé. Ve er 16. srpna
proto zde prožili spole n modlitby za zavražd ného Rogera
Schutze, oblíbeného p evora. Ve tvrtek 18. srpna se
ú astníci setkali se Svatým otcem p i jeho p íjezdu a
v katedrále; papež také hovo il 19. srpna se zástupci
muslim a žid a navštívil kolínskou synagogu, nejstarší
severn od Alp. (Židé žijí v Kolín již od roku 321 po Kristu a nyní pat í ke kolínské
obci asi 5 000 len .) V pátek ve er na mnoha místech Kolína, Bonnu a Düsseldorfu
probíhaly pobožnosti k ížové cesty, v sobotu ráno v eském centru cel ebroval pro asi
3 500 našich poutník mši svatou arcibiskup a primas pražský Miroslav kardinál Vlk
a ve er jsme i doma u televizor mohli být ú astni sobotní vigilie s papežem na pláni
Marienfeldu za Kolínem nad Rýnem. Mnozí ú astníci ze 197 národ zde pak z stali
až do ned lní pontifikální mše svaté a záv re né modlitby And l Pán , po které
vyhlásil za místo dalšího setkání Svatý otec australské Sydney v roce 2008.
Poprvé byli mladí lidé pozváni na takové setkání Janem Pavlem II. na rok
1985 do íma. Tentýž papež ješt p ed smrtí p ipravil pro kolínské setkání mládeže
na srpen 2005 poselství, p e tené jeho nástupcem. Uvádíme z n j: „Klan jte se
jedinému pravému Bohu, nev te lživým iluzím a pomíjivým lákadl m, které
nez ídka zanechávají tragické duchovní prázdno. Odmítejte vábení pen z, konzumu a
lstivého násilí. Potkáme-li Krista a p ijmeme-li jeho evangelium, zm ní se náš život a
jsme jakoby puzeni k tomu, abychom vlastní zkušenost sd lili ostatním. Církev
pot ebuje pravé sv dky nové evangelizace, muže a ženy, jejichž život je prom n n
setkáním s Ježíšem; muže a ženy, schopné p edat tuto zkušenost druhým. Hledáte
n co, co dá smysl vašemu bytí? Obra te se na Krista a nebudete zklamáni. Ud luji
Vám všem požehnání.“ (Datováno 6. 8. 2004)
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4. srpna 2005, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Návšt va otce kardinála Tomáše Š pidlíka
J. E. kardinál prof. Tomáš Špidlík, S. J. poctil
na pozvání Evropské akademi e pro demokracii svou
p ítomností dne 4. srpna 2005 Ž ár nad Sázavou.
V konventním, nyní farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie ž árského kláštera sloužil za
p ítomnosti dalších koncelebrant mši svatou, pronesl
kázání a po mši svaté následoval a p ednáška,
zam ená na aspekty východní k es anské spirituality.
V kontextu s u ením byzantského mystika
11. století, Simeona Nového, teologa a jeho
následovník ,
podle
kterého
je
cílem
kontemplativního života dosáhnout stavu, ve kterém
se nadp irozeno stává v domým, poci ovaným, žitým
a zakouš eným stavem, navazuje kardinál Špidlík a íká: „Je možné dob e rozum t
tomu, co asto íkají ruští auto i: náboženství je záležitostí srdce a citu. Teofán
povahu t chto srde ních cit výslovn up es uj e: jsou spirituální a zakládají se na
sourodosti duše a Boha. Jelikož se j edná o srde ní pocity spirituální, jsou
vzbuzovány p ítomností Ducha svatého. Na rozdíl od rozumu, který je diskurzívní
schopností, je spirituální cít ní poznáním intuitivním a spontánním. Tyto „teoretické
pocity“ , jak je Teofán nazývá, nám dávají poznat hodnoty života. Tím však nemá
v úmyslu znevažovat lidský rozum. Naopak. Velmi dob e si uv domuje, jak
dispozice srdce a jeho innost, tedy city, závisí od naš eho pln svobodného a
uv dom lého života, který je však závislý na p edchozí innosti rozumu a p edevším
svobodné v le. S velkým p esv d ením proto trvá na jednot rozumu, v le a s rdce.
Souhrnn to m žeme vyjád it takto: srdce ur uje úplnou a integrální dispozici
lov ka. Ta se rodí z p ítomnosti Ducha svat ého skrze milost a zárove (skrze) naši
spolupráci z jednotlivých úkon rozumu a v le. I tyto jednotlivé úkony jsou pod
vlivem úplné a stabilní dispozice srdce.“
Teologické u ení o s rdci je dominantní ve spiritualit k es anského
Východu a pozoruhodn zauj alo zejména v interpret aci kardinála Tomáše Špidlíka
jako výrazný živý impulz na cest nejen ekumeni ckého, ale obecného porozum ní
s ohledem na budoucnost a rozvoj k es anských kultur. (Podle prof. dr. Karla
Skalického.)
Rozsáhlé dílo kardinálovo obsahuje mnoho velmi žádaných a cen ných
svazk , které k nám byly r znými cestami doru ovány již za komunistického režimu.
Pat í mezi n p edevším Prameny sv tla, Po Tvých cestách, Klí k neznámému a
další, které v edici K es anské akademie byly ob tav vydávány v eštin a nyní
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postupn vycházejí v reedicích. K nim p istupuje rozs áhlá a závažná trilogie
Spiritualita k es anského východu, kniha o eucharistii, memoáry Duše poutníka,
K vyšším v cem jsem se narodil… a desítky dalších titul , nap íklad pohádek a bajek
pro d ti, pr vodce duchovními cvi eními svatého Ignáce a jiné. Zajímavým
zp sobem k nám m že promluvit t eba kapitola o st elné modlitb jedné z knih
citované trilogie. Zabývá s e do hloubky modlitbou „Pane, smiluj se“ a my m žeme
mít radost, že onu modlitbu recitujeme a zpíváme v nejstarším hymnu „Hospodine,
pomiluj ny“, p ipisovaném p vodn svatému Vojt chu, nyní snad již
cyrilometod jské tradici – a nejen to: Otev eme-li Kroniku kláštera ž árského,
m žeme z jejích záv re ných stránek recitovat s autorem Jind ichem ezbá em jeho
životní vyznání, které je založeno práv na zmín né modlitb . Pomocí modlitby –
dialogu s Bohem – tak prochází spiritualita našimi d jinami a váže se stále znova a
znova k novým životním zkušenostem jednotlivc a celých kultur v dané dob . Duch
tvo í stále znova, zp ítom uje Boží milost.
Otci kardinálovi prof. Tomáši Špidlíkovi, S.J. d koval potleskem zapln ný
kostel za chvíle j eho plnovýznamové návšt vy naš eho kostel a a m sta; d kujeme
také zástupc m Evropské akademie pro demokracii, místop edsedovi Poslanecké
sn movny Parlamentu R Ing. Janu Kasalovi (moderoval i besedu po p ednášce) a
panu Jaroslavu Hulákovi za zprost edkování a organiza ní zajišt ní celé návšt vy.
Biografická poznámka: J. E. prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík je eský
ímskokatolický kn z, teolog, jezuita a kardinál. Narodil se 17. prosince 1919
v nedalekých Boskovicích, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Roku 1938
za al studovat na Filozofické fakult Mas arykovy univerzity v Brn l atinu a eskou
literaturu, po uzav ení vysokých škol nacisty vstoupil v zá í 1940 do jesuitského
noviciátu v Benešov a ve studiích, p erušovaných nucenými pracemi, pokra oval
v letech 1942 – 1945 na Velehrad . Po studiích jako prefekt velehradského gymnázia
vyu oval eštinu a ruštinu, ale již roku 1946 byl posl án na další studia do
holandského jezuitského u ilišt v Maastrichtu, kde t aké roku 1949 v srpnu p ijal
kn žské sv cení. Ve studiích pokra oval ve Florencii, poté v letech 1951 – 1953 na
Papežském institutu v ím , po absolvování je ur en k pedagogické a v decké práci,
p ednáší na prestižních univerzitách po celém sv t a v letech 1951 – 1989 je také
spirituálem Papežské kolej e svat ého Jana Nepomuckého v ím . Na vlnách
Vatikánského rozhlasu se jeho pravidelné promluvy stávají v hlasnými a jsou
p ekládány do mnoha sv tových jazyk . Je držitelem mnoha cen, estných ob anství
a doktorát , roku 1995 jako exercitátor p ednáší papeži Janu Pavlovi II. a ímské
kurii. Kardinálem ho Svatý otec jmenoval v íjnu 2003. Kardinálské kolegium ho
zvolilo k promluv p ed volbou nového papeže roku 2005. Otec Špidlík, S.J. nadále
p ednáší na pozvání sv tových univerzit a podobn a v decky pracuje v Centro Ezio
Aletti v ím a jeho pobo ce v Olomouci. Jeho spisy vydávají zejména
nakladatelství Refugium Velehrad-Roma a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním
Vyd í ve spolupráci s K es anskou akademií a Centrem Aletti.
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3. zá í 2005, areál zámku ve Ž á e nad Sázavou 2

Diecézní pou rodin a farností
Diecézní pou rodin a
farností ve Ž áru nad Sázavou se
konala v sobotu 3. zá í od 9:00
hodin s programem: zpívání pro
d ti, sv dectví rodin, od 10:00
sloužil pontifikální mši svatou na
1. zámeckém nádvo í náš biskup
mons. Vojt ch Cikrle, následoval
bohatý program v prostorách
kláštera
na
j ednotlivých
nádvo ích.
V programu
vystoupily i folkové skupiny,
konalo se loutkové divadlo, krátké p ednášky pro rodi e a mládež, sout že, výtvarné
dílny i pohádková zahrada a prohlídka muzea. Celý den až do záv re né modlitby a
požehnání si mohly rodiny prohlédnout areál kláštera i Zelené hory zdarma.
Otec biskup a pastora ní komise biskupství rozhodla o konání pouti
rodin také v p íštím roce – tedy v sobotu 2. zá í 2006. Ve stejný den se bude op t
konat také „klášterní noc“ s duchovním a kulturním programem.
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Rok 2005

Rok eucharistie
Rok zvláš zvýrazn né úcty ke svátostnému Kristu zakon il Svatý otec Benedikt
XVI. zvláštní biskupskou synodou v íjnu 2005. Jeden z p ítomných biskup
mimo jiné navrhl, aby dalším rokem navazujícím byl Rok smírného pokání.
Jako trvalou p ipomínku, že Kristus je stále s námi,
p ipravujeme vydání sborníku k tématu eucharistické úcty.
P ipomínáme taky, že již roku 1932 se ve Ž á e uskute nil
t ídenní „Eucharistický sjezd na Ž árských horách“ ve
dnech 14. – 16. kv tna, gradující pr vodem na svatojanskou
Zelenou horu, kde byla sloužena mše svat á a konáno
záv re né požehnání. Ke zmín nému sjezdu z roku 1932
pak p inášíme obrázek zv tšeniny odznaku s monstrancí,
který si na památku odnášeli jeho ú astníci. Možná, že se
v rodinách najdou další zajímavosti, které by stály za
zve ejn ní. Když nám je zap j íte k ofotografování, budeme
rádi.
V pr b hu Roku eucharistie za aly vycházet t ematicky ori entované knihy.
K nejlepším a p itom formátem nejmenším pat í dv publikace, zasluhující naší
pozornosti:
První s prostým názvem „O eucharistii“ od karmelitána P. Vojt cha Kodeta
p ináší ve ty iceti kapitolkách krátká zamyšlení. „Podez ívám“ v dobrém smyslu
tohoto slova autora, že onou ty icítkou také chce nazna it sounáležitost s Kristem na
(dnešní) poušti p i Jeho pokoušení lhostejnými a drzými lidmi tohoto sv ta.
Druhou knihu napsal pod názvem „Eucharistie – lék nesmrtelnosti“ otec
kardinál prof. Tomáš Špidlík. K osmi kapitolám na 90 stránkách není co dodat, snad
jenom to, že koho texty zaujmou, ur it bude hledat i další. Potom doporu ujeme
také nedávno vydaný výb r kardinálových esej „Slyšet Boha v ranním vánku“ a
jeho spisky „Jak o istit srdce?“ a „My v Boží Trojici“.
Knížky se svým obsahem dopl ují a vzhledem k jejich kapesnímu formátu i
cen se mohou stát užite ným pr vodcem našich putování za Kristem.
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VÁNO NÍ ROZJÍMAVÉ TEXTY PRO POT CHU DUŠ E

Vybíráme ukázky z p íb h od Phila
Bosmanse z knížky Mám t rád
vydané v nakladatelství
Ave,
Olomouc 1992.

Vy dosp lí,
poslouchejte jednou d ti!
Už jste se dost naposlouchali expert a funkcioná ,
editel a generál .
Už jste dost dlouho spoléhali na majetek, moc,
blahobyt a zbran .
Ale všechno uvidíte v jiném sv tle,
když se zadíváte na d ti,
protože dít dovede to,
co vy jste už dávno zapomn li:
žasnout nad vším, co žije.
Vy dosp lí,
podívejte se na sv t o ima dít te
a uvidíte ho najednou docela jinak.
P ijm te sen dít te
o ztraceném ráji.
Osvojte si smích dít te
a jeho radost z malých v cí.
M jte srdce dít te,
abyste uv ili v lásku lov ka k lov ku.
(Phil Bosmans, narozený r. 1922, je flámský ádový kn z. Bývá naz ýván „moderním
Františkem“ a jeho knihy si našly cestu k milion m pot šených tená .)
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VÁNO NÍ DES ATERO
Podle jednoho n meckého farního listu
1. Mysli na nebe. Po ítej s ním – a ono se
ti otev e!
2. B h se stal lov kem pro každého z nás.
Každého miluje osobn a jedine n –
hluboce tomu v .
3. Neboj se. Vyže z hlavy každou úzkost.
Na sv t p išel Ten, který je s tebou ve
všech poníženích, pádech a zran ních.
4. Bu pozorný nejen k d tem. Kolem tebe jsou lidé sta í, dospívající, oškliví a hezcí,
lidsky nep íjemní i srde ní. Bu k nim vlídný. B h je opravdu p ítomen v každém
lov ku.
5. Když zapaluješ sv tlo, nezapome , že sám máš zá it.
6. Pamatuj, že také ty máš svou hv zdu, která t vede k domovu. Vytvá ej v sob
prostor modlitby, ve kterém p ijímáš Boží slovo a jeho vedení. Teprve potom
naslouchej vnit nímu hlasu, svému sv domí.
7. Bu tv rcem pokoje. To neznamená jen vyhýbat se hádkám, ale také jít vst íc
druhým, dávat lidem kolem sebe pravdu a dobro.
8. P esta si v ci vynucovat. B h se stal bezbranným, bezmocným. Pokus se zm nit
sv j život i okolní sv t cestou lásky. Cesta násilí kon í ve slepé uli ce.
9. Když dáváš, dávej svobodn , bez postranních úmysl . Dávej z lásky. Tak dává
B h.
10. Ml . Neboj se ml et. ON je tady.
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ZA + PAPEŽEM JAN EM PAVLEM II.
Jan Pavel II., vlastním jménem Karol
Wojtyla, se narodil 18. kv tna 1920 ve
Wadowicích v krakovském vojvodství v rodin
vojáka. Studia polonistiky kv li n mecké okupaci
nedokon il, pracoval jako d lník a vstoupil do
tajného církevního seminá e. V roce 1946
absolvoval teologickou fakultu Jagellonské
univerzity a byl vysv cen na kn ze. Po dalších
studiích v ím se stal fará em u sv. Floriána
v Krakov . Dále studoval, stal se doktorem (1951)
a docentem (1953) teologie, biskupem a
generálním viká em krakovské arcidiecéze.
V letech 1963 – 1978 byl krakovským
arcibiskupem. Aktivn s e zú astnil jednání II.
vatikánského koncilu (1962 – 1965). V roce 1967
byl jmenován kardinálem a 16. íjna 1978 zvolen
prvním papežem slovanského a polského p vodu i prvním papežem neitalského
p vodu po 455 letech od smrti Hadri ána VI. v roce 1523. Intronizován byl 22. íjna
1978. V 58 letech byl nejmladším papežem od volby Pia IX., který byl zvolen ve
svých 54 letech roku 1846.
Služebník služebník Boží ch a oddaný ctitel Panny Marie p ežil t žké
zran ní po atent átu v kv tnu 1981. M l velké sociální cít ní a nebál s e povzbuzovat
Evropu k odvratu od komunismu a sv t od bezduchého liberalismu a totalitarismu.
Vydal k této životn d ležité otázce jasnou odpov
církve: Ve t ech
sociálních encyklikách prorocké hodnoty speci fikuj e stanovisko církve ke znamení
doby: V encyklice Laborem exercens píše o primátu lidské práce, která je v srdci
sociální otázky, který je zjevný i v nejbohatších zemích, jejichž sociální systémy,
založené na primátu kapitálu, jsou v t žké krizi a pochopiteln nedovedou elit
skute nosti omezování porodnosti, tedy tlaku na rodiny.
V encyklice Starost církve o sociální rozm r života se vyslovuje p ímo ke
strukturám h íchu tohoto sv ta a trvá na povinnosti mezilidské, mezinárodní a
mezistátní, tedy planetární dimenze solidarity; v encyklice Cent esimus annus varuje
p ed sobeckými strukturami sv tového trhu, ovládanými zákony džungle, a trvá na
celosv tové spolupráci a rozvoji, které jsou jiným jménem pro mír ve sv t .
Jeho úsilí vrcholí z í zením Papežské akademie sociálních v d (2004) a
papežskou radu Iustitia et Pax požádal roku 2004 o vypracování Kompendia sociální
doktríny Církve. D sledn t rval na všech el ementární ch zásadách katolického u ení
nejen v oblasti mravnosti a odporoval všem zvrhlým tendencím tohoto sv ta. Na ja e
roku 1995 vydal velkou encykliku Evangelium života, dosud málo rozjímanou.
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Za jeho ponti fikátu byl s vazbou na
II. vatikánský koncil po mnoha desetiletích
vydán roku 1994 v rámci apoštolské
konstituce Fidei depositum (Poklad víry)
roku 1994 revidovaný a dopln ný
Katechismus katolické Církve – u nás roku
1995. Jednal neúnavn se 700 státníky, p ijal
1 350 politických osobností, dohovo il se
s nimi
jako
polyglot
v tšinou
západoevropských a slovanských jazyk ,
ovládal i latinu a e tinu. Jeho projevy,
encykliky, exhortace a další dokumenty
obnášejí p es 80 tisíc stran textu; vydal i p t
knih. Za jeho pontifikátu p ijelo do Vatikánu p es 400 milion poutník . V b eznu
2000 vložil do Zdi ná k v Jeruzalém prosbu o odpušt ní za utrpení Žid .
Byl prvním papežem, který navštívil naši zemi, a sice za arcibiskupa
Františka kardinál a Tomáška v dubnu 1990. V kv tnu 1995 svato e il v Olomouci
blahoslavenou paní Zdislavu, patronku chudých a rodin, a blahoslaveného kn ze a
mu edníka Jana Sarkandra. eskou republiku navštívil ješt roku 1997 v Hradci
Králové.
Navštívil jednou nebo vícekrát 129 zemí a 620 metropolí a velkom st; mimo
Vatikán tak pobýval 822 dní, procestoval 1 247 milion kilometr , pronesl p es 3
000 projev , svato e il 482 osob a 1 338 lidí blaho e il, mimo jiné i Matku Terezu, a
svato e il papeže Pia XI. a J ana XXIII. P i 1 160 generálních audiencích osobn
p ijal bezm ála 18 milion v ících. Jeho ponti fikát trval 26 let, 5 m síc a 16 dní a
byl t etí nejdelší v celé historii církve. Rozší il diplomatické styky Vatikánu z 92
stát na 178. Vykonal 104 zahrani ních cest a 146 pastora ních cest po Itálii; jako
ímský biskup navštívil 301 ze 334 ímských farností, n které opakovan . Vstoupil
do ímské synagogy i do mešity v Damašku. Pozval celý sv t k modlitb k jednomu
Bohu do Assisi.
Zem el v soboru 2. dubna 2005 ve 21:37 ve v ku nedožitých 85 let. „Zapsal
se do d jin jako papež hluboce zakotvený v Bohu a pln žijící pro lov ka, jako v rný
tradici a zárove odvážn otev ený pro pot eby doby, pro dialog s lidmi jiných církví
a náboženství,“ tak charakterizoval jeho život olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Eucharistický poutník Jan Pavel II. jakoby položil sv j odkaz do tajemství
svátku Krista Krále na záv r církevního roku 2005, kdy také kon í jím vyhlášený
Rok eucharistie. Jakoby b žel ješt velký kus cesty se svým nástupcem a s námi
všemi, jakoby název jeho apoštolského listu k Roku eucharistie byl i trvalou prosbou
ke Kristu: „Z sta s námi, Pane!“ R.I.P.
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Podle posledních zpráv pokra uje proces blaho e ení + Svatého otce, který zahájil
nový papež Benedikt XVI. Zatím postulátor procesu shromaž uje pot ebná
sv dectví, kterých j e zatím kolem stovky a všechny materi ály. Nelze v bec íci, kdy
proces p íprav skon í; množí se zbožná p ání po svato e ení Jana Pavla II.

Cesty S vatého otce Jana Pavla II.
Jako p ipomínku charismatické
osobnosti + Svatého otce otev el v úterý 23.
srpna 2005 po ve erní mši svaté v kostele
svatého Prokopa velvyslanec R u Svatého
stolce Pavel Jajtner stejnojmennou putovní
výstavu, zap j enou z ostravsko-opavské
diecéze. Na barevných panelech, umíst ných
symbolicky pod k ížovou cestou, jsme mohli
rozjímat papežovy výroky ke st žejním
otázkám dnešní doby a spat it množství
fotozáb r z jeho poutnických misí po celém sv t . Reprodukované fotografie
pocházejí z originál vatikánských sbírek a r zných publikací. Za zmínku stojí, že
v úvodním slovu pan velvyslanec p ipomenul spolupráci nov zvoleného papeže
Benedikta XVI. ješt ve funkci kardinála-prefekta Kongregace pro nauku víry
s papežem Janem Pavlem II. i skute nost, že jeho smrt byla sv dectvím a silným
znamením víry pro sv t v duchu jeho nástupní e i roku 1978, kdy jsme slyšeli
s celým sv tem jeho pam átná slova: Nebojte s e! Nem jte strach! D v ujte Kristu a
Jeho Matce!
Sou ástí vernisáže bylo i promítání dokumentárního filmu o život Jana
Pavla II. a beseda s ú astníky Sv tového dne mládeže v Kolín nad Rýnem.

Základní informace o Vatikánu
Oficiální název papežského státu zní Vatikánský m stský stát (Stato della
Cittá del Vaticano). Nalézá se na území íma, na pravém b ehu Tibery. Stát Vatikán
je sídlem Svatého stolce, centra ímskokatolické církve, a sídlem papeže, ímského
biskupa a hlavy katolické církve. K Vatikánu j ešt pat í n kolik budov mimo vlastní
státní území a letní sídlo papeže Castel Gandol fo. Vatikán má vlastní rozhlas a poštu
a vydává deník Osservatore Romano. Církevní dokumenty vydává ímská kurie.
Právní postavení Vatikánu vymezují Lateránské dohody mezi Itálií a Svatým stolcem
z roku 1929 a konkordát s Italskou republikou z roku 1984. Rozloha Vatikánu je cca
2
0,44 km a v etn ostatních extrateritoriálních území iní kolem 70 hektar (700 000
2
m ). P ímo na jeho území žije trvale asi 300 osob, držiteli vatikánského pasu je
necelých 500 osob, na zajišt ní chodu státu se podílí kolem 1 400 osob.
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Ú edními jazyky jsou italština, latina a francouzština, m nou je euro. Státní
z ízení je konstitu ní monarchie v ele s voleným papežem. Praktické ízení
církevních, politických a hospodá ských záležitostí deleguje papež na ímskou kurii.
Vrcholným výkonným orgánem je Státní sekretariát, další agenda p evážn církevní
p ísluší do kompetence devíti kongregací, t í soud , 11 papežských rad a t í ú ad .
Papežská Švýcarská garda plní tradi n funkci po ádkovou a reprezent ativní.

K zajímavostem o Vatikánu ješt p ipojujeme informaci o dvou nadmíru
obsažných knihách, které by Vás mohly zajímat: První je z pera doc. Dr. Františka
Xavera Halas e, bývalého velvyslance ve Vatikánu a nyní docenta Palackého
univerzity v Olomouci, a vyšla roku 2004 pod názvem Fenomén Vatikán.
Druhou knihu napsali J. Luxmoore a J. Babiuchová a pod názvem Vatikán a
rudý prapor s podtitulem Studie o vztahu ímskokatolické církve a komunistických
stát vyšla roku 2003.
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HABEMUS PAPAM
„Zv stuji vám velikou radost. Máme papeže:
nejjasn jšího a nejctihodn jšího pána, pana Josefa,
Svaté církve ímské kardinála Ratzingera, který p ijal
jméno Benedikt XVI.“ – Tato slova starobylé formule
vyslovil po konkláve 115 kardinál , konaném
v Sixtinské kapli dne 19. dubna 2005 krátce po 18:00
hodin zástupce doyena kardinálského sboru, chilský
kardinál Horte Arturo Medina Estevez.
Vzáp tí Svatý otec Benedikt XVI, v po adí
265. papež Svaté církve ímské, ud lil z lodžie baziliky
svatého Petra tradi ní požehnání Urbi et Orbi, m stu a
sv tu, za p ítomnosti asi p lmilionového zástupu
v ících:
„Drazí brat i a sestry, po velkém Janu Pavlu
II. zvolili páni kardinálové m , prostého a pokorného d lníka na vinici Pán .
Út chou mn je skute nost, že Pán ví, jak zacházet i s nedokonalými nástroji, a
p edevším: s v uji se do vašich modliteb. V radosti ze zmrtvýchvstalého Pána,
v d v e v Jeho stálou pomoc na naší cest vp ed, Pán nám pom že a jeho Matka,
Nejsv t jší Maria, je po našem boku. D kuji vám.“
Konkláve se na novém papeži shodlo již ve tvrtém kole hlasování po 26
hodinách a pat í k nejkratším v d jinách. Josef Ratzinger pat il k nejbližším
dlouholetým spolupracovník m + Jana Pavl a II., který jej již v roce 1981 jmenoval
prefektem Kongregace pro nauku víry.
Papežem je po 950 letech od dubna 1055 op t N mec. Tehdy to byl Viktor
II. – p vodem biskup Gebhard z Eichastättu.
Josef Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v bavorském Marktl am Inn.
Dospívání trávil v Traunsteinu a v posledních m sící ch války byl povolán
k pomocným útvar m. V letech 1946 – 1951 studoval filozofii a teologii na
univerzit v Mnichov a ve Freisingu. Kn žské sv cení p ijal 29. ervna 1951 a
v témže roce za al vyu ovat p i dalším studiu. Roku 1953 obhájil doktorskou práci
na téma „Lid a d m Boží v církevním u ení svatého Augustina“ . Od roku 1957
vyu oval jako univerzitní u itel dogmatiku a fundamentální teologii na n kolika
školách v N mecku. Od roku 1962 byl konzultantem II. vatikánského sn mu. Od
roku 1969 se stal profesorem dogmatické teologie a historie dogmat na univerzit
v ezn . Arcibiskupem v Mnichov a Freisingu byl jmenován v kv tnu 1977 a téhož
roku byl Pavlem VI. prohlášen v ervnu kardinál em. V listopadu 1981 ho Jan Pavel
II. jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry. V listopadu 2002 byl zvolen
doyenem kardinálského kolegia. V letech 1986 – 1992 ídil Komisi pro p ípravu
nového Katechismu katolické církve. Obdržel také n kolik estných titul a funkcí
univerzit a ústav .
28

Nejznám jším nositelem zvoleného jména Benedikt byl zakladatel
nejvýznamn jšího západního eholního adu, svatý Benedikt (480 – 543), hlavní
patron Evropy. Posledním p edch dcem – papežem jména Benedikt (XV.) byl
Giacomo della Chiesa, papež míru v letech 1914 – 1922.
Poslední
kázání
Josefa
kardinála
Ratzingera,
d kana
kardinálského sboru, slyšeli p i zahájení
konkláve 18. dubna 2005 p ítomní jako
p edzv st staronové linie:
„Ve ví e nem ž eme z stat
d tmi, v nedosp lém stavu! A v em toto
„být d tmi ve ví e“ spo ívá? Odpov
dává svatý Pavel: znamená to „být
zmítáni a unášeni závanem kdejakého
u ení“. Jak aktuální popis! Mít jasnou
víru podle kréda církve se asto
ozna uje za fundamentalismus, zatímco relativismus, totiž nechat se vlá et „sem a
tam závanem kdejakého u ení“, se jeví jako jediný postoj odpovídající moderní dob .
Buduje se tak diktatura relativismu, která neuznává nic za definitivní a jejíž poslední
mírou je vlastní já a vlastní cht ní. My však máme jinou míru: Božího Syna, pravého
lov ka. On je mírou pravého lidství. Dosp lá a zralá víra je vírou hluboce
zako en nou v p átelství s Kristem. Toto p átelství nás otevírá všemu, co je dobr é a
dává nám kriterium pro rozlišování mezi pravým a falešným, mezi klamem a
pravdou. A práv tato víra – j edin tato víra – buduj e jednotu a uskut e uje se
v lásce. Svatý Pavel nám v této souvislosti íká krásná slova – na rozdíl od
neustálých peripetií t ch, kdo jsou jako d ti zmítané vlnami: konat pravdu v lásce,
jako základní sm rnici k es anského života. Pravda a láska splývají v Kristu. Nakolik
se p iblížíme Kristu, natolik splynou pravda a láska i v našem život . Láska bez
pravdy by byla slepá; pravda bez lásky jako „cimbál zvu ící“.“
Po volb papežem potvrzuje tuto linii církevního u ení v poselství 20. dubna
2005, které se stává programovým prohlášením jeho ponti fikátu. Je neseno t mito
hlavními myšlenkami: nem j strach ze života a z víry, uskute uj svoje poslání ve
stopách apoštola Petra, hlásej sv tu živou p ítomnost Krista, II. vatikánský koncil je
aktuální svým odkazem, ber ho jako kompas poutnické cesty k es ana, eucharistie je
srdcem k es anského života – stále p icházej ke Kristu, dívej se objektivn i do
minulosti a o iš uj svou pam , abys jednal pravdiv a ekumenicky, nechej zazá it
Krista jako Sv tlo sv ta i pro své bližní, pokra uj v dialogu p i hledání pravého dobra
pro lov ka a spole nost, obracej se k mladým lidem a posiluj jejich nad ji,
k ochotné služb církvi vzývej Krista, Pannu Marii, sv tice a svaté a vkládej se
k dispozici Bohu jejich prost ednictvím. Celý text p inesl Katolický týdeník . 18 dne
26. dubna 2005 a pro každého j e toto kázání p íležitostí, jak rozjímat i o své ví e a
život .
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Další mnohé texty Svatého otce
rozvíjejí toto katechismové programové
prohlášení k lepšímu pochopení a je
možné je sl edovat v Katolickém týdeníku.
Tak nap íklad v kázání 24. dubna p i
slavné mši svaté na zahájení ponti fikátu
ekl mimo jiné tyto zásadní v ty:
„Církev je živá, protože Kristus je
živý. Jen tam, kde je vid t B h, za íná
opravdový život; j en tehdy, když se
setkáváme v Kristu s živým Bohem,
poznáváme, co je život. Nejsme náhodným a nesmyslným produktem vývoje. Každý
z nás je plodem Boží myšlenky, každý z nás je cht ný, každý je milovaný, každý je
nutný... V této chvíli se mé vzpomínky vrací ke 22. íjnu 1978, kdy Jan Pavel II. zde
na nám stí svatého Petra za al s vou službu. Stále mi zn jí v uších jeho slova:
„Nem jte strach! Otev ete, ba doko án rozev ete brány Kristu!“ Papež mluvil
k mocným a silným tohoto sv ta, kte í m li strach, že by si Kristus mohl „p isvojit“
n co z jejich moci, kdyby ho nechali vstoupit a kdyby p ipustili svobodu víry. Ano,
n co by jim jist odebral: vládu korupce, pošlapávání práva, zv li. Ale neodebral by
nic, co pat í ke svobod
lov ka, k jeho d stojnosti, k budování spravedlivé
spole nosti. Papež ovšem tehdy mluvil ke všem lidem, p edevším k mladým. Kdo
nechá vstoupit Krista, neztrácí nic, absolutn nic z toho, co iní život svobodným,
krásným a velkým. Jen v tomto p átelství se otevírají doko án brány života, jen
v tomto p átelství se skute n odkr yjí vel ké možnosti lidské bytosti. Pouze v tomto
p átelství zakoušíme, co je krásné a co osvobozuje. Nem jte strach z Krista! On nic
neodnímá a dává všechno. Kdo se odevzdá Jemu, vrátí se mu to stonásobn . Ano,
otev ete, doko án rozev ete brány Kristu – a najdete pravý život. Amen.“
Krácený text promluvy vyšel v Katolickém týdeníku íslo 19 dne 3. kv tna
2005. – Již 7. kv tna v Lateránské bazilice o slavnosti Nanebevstoupení Pán
Benedikt XVI. mimo jiné formuluje: „Sv dect ví o Kristu dostalo v církvi strukturu,
aby bylo uchováváno. ímská katedra je sv dectvím o skute nosti, že Kristus je Pán.
Duch svatý je síla Kristova. Katedra Petrova je symbolem služebné moci vyu ovat.
Církev je sítí, eucharistickým spole enstvím lásky.“
Svatý Benedikt m l osobní heslo: „Ni emu nedávat p ednost p ed Kristem.“
Je zjevné, že Svatý otec Benedikt XVI. pokra uj e v této základní poutnické cest ;
jeho samoz ejmé a zd raz ované kristocentrické zam ení je znam ením pro dnešní
dobu k orientaci, která vyvádí spolehliv ze zmatk , neuróz a strachu.
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Erb papeže Benedikta XVI.
Obsahuje stejné symboly, jako jeho
dosavadní biskupský erb, který používal od roku 1977
jako arcibiskup Mnichova a Freisingu.
Diecéze Freising má od 14. století v erbu
korunovanou hlavu Maura. Jako arcibiskup ji p ijal do
svého znaku a pozd ji o ní napsal: „Pro m je výrazem
všeobecnosti církve, která nezná žádné rasové a t ídní
rozdíly, protože všichni jsme jedním v Kristu, jak píše
svatý Pavel v listu Gala an m. V biskupském erbu s e
obraz hlavy Maura dvakrát opakoval; v aktualizovaném papežském erbovním znaku je štít rozd lený
ervenou špicí na t i pole.
Další heraldickou figurou znaku je medv d,
který se tam dostal podle legendy o putování prvního biskupa diecéze Freising,
svatého Krobi ána, p es Alpy do íma. Jeho mezka cestou roztrhal m edv d a sv t ec
následn medv da donutil, aby za m ezka nesl jeho zavazadla až do V ného m st a.
V návaznosti na svatého Augustina spat uje Joseph Rat zinger v této figu e s ebe
sama, obtíženého biskupskými povinnostmi.
T etím symbolem erbu je zlatá mušle, mající dva významy: Jednak
p ipomíná op t svatého Augustina ve známém p íb hu na b ehu mo ském. Tehdy p i
p emýšlení o tajemství Boží Trojice m l vid ní dít te, p elévajícího mušlí vodu
z mo e do jamky v písku. Na údivnou ot ázku, cože to d lá, obdržel odpov dít t e,
že d íve p elej e vodu z mo e do jamky, než se on dopátrá Božího tajemství. Druhý
význam mušle je ve znam ení poutník do Santiaga de Compostella ke hrobu svatého
Jakuba. Svatojakubská mušle je v erbu skotského kláštera v ezn , který je sídlem
biskupského seminá e – a Joseph Ratzinger na tamní univerzit p ednášel teologii.
Sou ástí nového papežského znaku je pod erbem nov p ipojené pallium,
bílý pásek utkaný z isté vlny. ímští biskupové toto znamení nosí od 4. století jako
symbol Kristova jha a poslání pastý e. Slavnostním vložením pallia byla nahrazena
již za J ana Pavla I. d ív jší korunovace tiárou, protože tuto papež Pavel VI. po roce
1963 prodal a pení ze rozd lil chudým. Benedikt XVI. také nahradil ve znaku nad
erbem papežskou tiáru biskupskou mitrou, infulí.
Kone n ješt zmíníme heslo: Není sice sou ástí papežského znaku, ale
nový papež si ponechal svoje z dob, kdy jako arcibiskup a kardinál m l osobní motto
Cooperatores veritatis – Spolupracovníci pravdy.
(Zpracováno podle Radia Vatikán a asopisu Naše rodina . 23/2005.)
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ZA BRATREM ROGEREM S CHUTZEM
P evor ekumenické komunity v Taizé bratr Roger Schutz byl p i ve erních
bohoslužbách v úterý 16. srpna 2005 zavražd n v kostele Smí ení p ed asi 2 500
ú astníky tradi ního modlitebního shromážd ní. Ve stejný den obdržel papež
Benedikt XVI. jeho dopis, ve kterém mimo jiné píše, že „celá komunita v Taizé chce
krá et spole n s papežem“ a ujiš uje Svatého otce „o svém hlubokém vnit ním
spole enství“. – V živé pam ti mají mnozí ze starší generace útlou knížku bratra
Rogera Žít s Bohem, která roku 1970, ješt p ed kone nou likvidací krátkého
uvoln ní pom r u nás, sta ila p inést základní informace o komunit , kterou v roce
1940 založil s lidmi ze 20 národ Evropy. lenové se zavazují k bratrství a smí ení
mezi národy, konfes emi a sociálními t ídami. V r. 1969 do komunity vstoupil první
katolík. Papež Jan Pavel II. navštívil Taizé v roce
1986. Již tehdy p ijal brat r Roger z rukou papeže
svátostného
Krista.
Nezapom enutelné
a
plnovýznamové v Roce eucharistie bylo i gesto
kardinála Jos epha Rat zingera, který p i zádušní mši
svaté za + papeže Jana Pavla II. vykro il k bratrovi
Rogerovi a podal mu svaté p ijímání.
Jedno z každoro ních s etkání mládeže, které
komunita z Taizé organizuje, prob hlo koncem roku
1990 v Praze. Ke komunit pat í asi 100 brat í z více
jak 25 národ r zných vyznání. Frére Roger Louis
Schutz-Mars auche s e narodil 12. kv tna 1915 jako
syn francouzské matky z Burgundska a švýcarského
protestantského
pastora.
Bratr
Roger
byl
reformovaným pastorem, ordinovaným po studiích
teologie. Komunitu vedl v posledních letech i se
svým nástupcem, katolickým bratrem Aloisem, který
byl v osudný ve er vraždy práv na Sv tovém setkání
mladých v Kolín nad Rýnem. Bratr Roger byl obecn , a nej en v k es anských
kruzích, pokládán za jednu z nejvýznamn jších postav 20. století a jeho p ínos pro
ekumenické hnutí a mír ve sv t ocenila ada osobností a institucí, v etn vš ech
papež v období jeho innosti. – Mu ednická smrt bratra Rogera je znamením
pomatenosti a naruš enosti struktur tohoto dnešního sv ta, obnaženou ránou i další
výzvou k lepšímu poznávání a rozvoji odkazu, který všem bratr Roger zanechal. Byl
pochován 23. srpna 2005 za ú asti více než 10 000 lidí, další tisíce s e s ním
rozlou ily v týdnu p ed poh bem. Mši svatou za n ho sloužil kardinál Walter Kasper,
prefekt Rady pro j ednotu k es an . Nástupce bratra Rogera, bratr Alois Löser p i
bohoslužb 24. srpna prosil Boha, aby vražedkyni odpustil, protože „neví, co
u inila“.
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Doc. ThDr. Josef Zv ina zahynul p ed patnácti roky
18. srpna ve vlnách mo e u Nettuna v Itálii. Ve St íteži
u T ebí e lenové místní skupiny eské k es anské
akademie instalovali roku 2003 svému vynikajícímu
rodákovi památník k íže se srdcem, symbolizujícím
utrpení i lásku. Kn z, teolog a filozof Jos ef Zv ina
strávil 13 rok v komunistických v znicích; odsouzen
byl na 22 let v padesátých letech. Již v lágrech ale
zavedl vyu ování teologie a filozofie a v tajných s eminá ích pokra oval i po
podmíne ném propušt ní. (Mimo mnohé jiné za bolševické totality zavedl a navštívil
i bytový seminá ve Ž á e nad Sázavou.) M ezi jeho nejslavn jší práce pat í útlá
knížka Být církví, která je stále aktuální, letos i v souvislosti s Rokem eucharistie. Po
roce 1989 spoluzakládal eskou k es anskou akademii a roku 1990 byl nedlouho
p ed tragickou smrtí jmenován estným d kanem pražské teologické fakulty
Univerzity Karlovy.
Matematik a fyzik Albert Einstein publikoval roku 1915, tedy
p ed 90 roky, epochální dílo, slavnou obecnou teorii relativity.
V pr b hu jediného roku dokázal posunout mimo ádným
zp sobem poznání zákon tohoto stvo eného sv ta a paradoxní
bylo, že to neu inil jako univerzitní v dec, ale jako technický
ú edník Patentového ú adu v Bernu ve svých 26 letech. Již
v letech 1911 – 1912 ale vyu oval na pražské n mecké univerzit .
– Einstein prokázal a vypo etl, jak velká energie je utajena v malém množství hmoty.
P ed nacisty odešel do USA, kde na po átku války varoval, že N mci p ipravují
sestrojení atomové bomby, což se potvrdilo. Výsledkem bylo s estrojení, vyzkoušení
a aplikování tohoto vynál ezu zkázy koncem 2. sv tové války. Einsteinovy poznatky
spole n s výzkumy dalších atomových fyzik stály také u po átk rozvoje dalších
jaderných technologií, zejména r zných typ atomových elektráren, za ízení pro
léka ské výzkumy atd.
Fará MUDr. Ladislav Kubí ek, zavražd ný v T ebenicí ch 11.
zá í 2005, byl p ipomenut p i prvním výro í mší svatou ve svém
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a násl edn odhalením
pam tní desky s bustou na budov místní fary. P ipomínáme
znovu, že P. Kubí ek pracoval i j ako porodník v novom stské
nemocnici a n které farnice Ž árska a Novom stska si ho živ
p ipomínají. Na knižním trhu je k dispozici n kolik jeho knih i
biografická vzpomínka, ve které najdeme velké penzum moudrosti v citacích tohoto
kn ze a léka e, velkého znalce lov ka.
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POHLEDY DO ROKU 2006
Náš diecézní brn nský biskup mons. Vojt ch Cikrl e mí í
k šedesátce: narodil se 20. srpna 1946 v Bosonohách u Brna,
kn žské sv cení p ijal 27. ervna 1976, biskupem byl jmenován
14. února 1990 a vysv cen 31. b ezna 1990 ve 44 letech. Ve
znaku jeho episkopátu vidíme heslo Non ego sed Tu – Ne já,
ale Ty.
Pocházel z rodiny pronásledované komunistickým režimem, a
proto nemohl studovat v ádném denním studiu. Vyu il se tedy sléva em a p i práci
ve slévárn navšt voval ve erní školu pro pracující, kde roku 1965 maturoval. Poté
dva roky studoval na Vysokém u ení technickém v Brn , aby od roku 1971 byl p ijat
na Cyrilometod jskou bohosloveckou fakultu v Litom icích. Po vysv cení na kn ze
v Brn p sobil od roku 1976 ve farnostech Jarom i ce nad Rokytnou, Jihlava,
Znojmo, Slavkov, Velké N m ice a Starov ce. Od roku 1982 byl prefektem a pozd ji
rektorem Kn žského seminá e v Litom icích. Po osmnácti letech sedisvakance byl
v únoru 1990 jmenován zv n lým Svatým otcem Janem Pavlem II. brn nským
biskupem. Jeho sv titeli byli olomoucký arcibiskup František Va ák, víde ský
arcibiskup Hans Hermann kardinál Gröer a litom ický biskup Josef Koukl. Od roku
1990 je p i eské biskupské konferenci zodpov dným za kn žskou formaci,
duchovní službu v armád a za pastoraci rodin.
(Podle zkráceného textu Jaroslava Macka v oficiální publikaci Biskupství brn nské,
vydané v jubilejním roce 2000 v redakci Ing. Martiny Jandlové.)
P ed 230 roky, 21. prosince 1776 se narodil v Ústí nad Orlicí kn z a buditel
Mat j Josef Sychra, který dlouhá léta p sobil v Jimramov a poté ve Ž á e –
klášte e. Monografii o jeho život a díle vydal Dr. Zden k Vyhlídal, ž árský rodák a
spisovatel.
Dr. Antonín Bartušek, básník, p ekladatel a historik um ní, se narodil v
Želetav 11. ledna 1921 p ed 85 roky. Zem el 20. dubna 1974. Je spole n s Dr.
Metod jem Zemkem spoluautorem základních svazk D jin Ž áru nad Sázavou
(1956 – 1974), které s n kterými dalšími historickými publikacemi tvo í základní
fundus k poznání ž árské historie. Dr. Bartuš ek se obdobn v noval i d jinám
T ebí e a krom toho byl vynikajícím básníkem. Krom n kolika sbírek vydaných u
nás v období, kdy vrchnost nedával a pozor, vycházely jeho práce v exilových
nakladatelstvích, kup íkladu ve Švédsku. Citlivý a jemný lov k zem el mlád pod
tlakem, který v totalitním režimu jeho srdce básníka zvláš t žce vnímalo.

34

ThDr. et PhDr. Metod j Zemek, kn z a histori k, zem el p ed 10 roky, 18. íjna
1996. Narodil se 15. ledna 1915, proto jsme ho p ipomenuli v p edchozím vydání
zpravodaje. Byl s Dr. Bartuškem spoluautorem rozsáhlých D jin Ž áru nad Sázavou
a spolupracoval p i vydání dalších Sarensií, mimo jiné i Ž árské kroniky, vydané
roku 1964, tzv. Malé ž árské kroniky, kterou vydal r. 1969, ž árských urbá atd.
P ed 410 roky s e narodil budoucí ž árs ký vynikající opat a obnovitel
cisterciáckého kláštera Jan Greifenfels (1596 – 1680). Poda ilo s e mu roku 1636
zahájit jednání o koupi kláštera z rukou d dic + biskupa Františka kardinála knížete
Dietrichštejna, které roku 1638 dovedl ke zdárnému konci. Jeho život by zasluhoval
monografické zpracování.
P ed 5 roky zem el vynikající regenschori a varhaník
konventního – farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Ž á e 2 – klášte e, Vojt ch Starka. Narodil se 14. íjna
1939 v Pelh imov , na k ru v konventním kostele i v kostele
svatého Jana Nepomuckého p sobil od roku 1968 do ervna
2001. V posledních letech zápasil tiše a zmužile s chorobou,
které podlehl 10. zá í 2001. Byl precizním, p itom velice
skromným a citlivým lov kem, a vše, co konal, konal
nesmírn d sledn k v tší cti a sláv Boží. Jako výrazná
osobnost s jemným úsm vem, soust ed ný a nadmíru
pozorný chybí nám vš em, kte í jsme ho znali; nejvíce jist
rodin a t m, se kterými spolupracoval na k ru ž árského
konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie i ve
svatojanském poutním zelenohorském kostele. Je pochován podle svého p ání na
posvátném K emešníku poblíž kostela Nejsv t jší Trojice. D kujeme a v íme, že se
Vojt ch tam naho e setkal se svým Spasitelem i s mnohými z t ch, které trp liv vedl
k oslav Boha hudbou a zp vem a kte í ho p edešli na v nost.! R.I.P.
V b eznu 2001 p ed p ti roky nás opustil také ž árský patriot, editor a
spoluautor n kolika ž árských tisk , Ing. Josef Pohanka. Narodil s e roku 1919
v tehdejším M st Ž á e na Morav . Celý život se vedle svého zam stnání v noval
intenzívn ž árské historii a kultu e, zejména historii klášterního komplexu a
poutnímu kostelu svatojanskému v ambitech Zelené hory. Poda ilo se mu snad
nemožné: v období tuhé komunistické stranovlády zajistil pro Ž ár mezi roky 1954 a
1968 na t i desítky Sarensií. Krom zásluhy na zpracování a vydání kolem 35
pozoruhodných ž árských tisk také dlouhodob usiloval o prohlášení Santiniho a
Vejmluvova poutního svatojanského kostela za sv tovou památku a d dictví. Byl
také oddaným ctitelem svaté Zdislavy a p ítelem mnoha význa ných osobností. Po
založení Spole nosti Cisterciana Sarensis roku 1992 s hektickým nas azením a
zarputilostí ž árského Horáka zajistil vydání dalších p ti objevných ž árských tisk ;
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krom Plichtova Kláštera na hrani cích to byly t i výpravné svazky barokních kázání
a jiných tisk a jeho innost byla uzav ena vydáním eské barokní pouti p ítele prof.
Zde ka Kalisty, který mu rukopis této knihy sv il
v t žkých dobách totality. – Ing. Pohanka p itom sta il
prost ednictvím dr. Bohumíra Li fky iniciovat vybudování
Muzea knihy práv ve Ž á e (p i výb ru z dalších míst),
stál i v pozadí zbudování Santiniho sín v konírnách
šlechtické akademie zdejšího kláštera a také u vydání
faksimile a p ekladu Ž árské kroniky (1964). Staral s e
vposledku i o odvodn ní areálu Zelené Hory. Jeho starost a
zájem o m sto i klášt er i jeho energie a zaní cení byly
vzhledem k pokro ilému v ku a dalším okolnostem
obdivuhodné a doprovázely i projekt zbudování
zdislavského pam átníku se zakladatelskými rody
ž árského kl áštera, který byl realizován mistrem Šerých v letech 1989 – 2005.
Píšeme o n m na jiném míst . Snad se n kdy poda í navázat na jeho práce i jednu
z prací diplomových a vydat o jeho život a snažení monografii. R.I.P.
P ed p ti lety také zem el prof. dr. Jaromír Neumann, DrSc.
(narozen 1924), znalec baroka ( eský barok, Odeon 1964) a jeden
z interpret ikonografické symboliky Santiniho d l. Zabýval se
zejména eským a italským barokem, renesancí a manýrismem a
do historie bádání o Santinim se zapsal zejména obs ažnou studií
k ikonografii Zelené hory. Toto dílo po mnoha letech od vydání
doplnil a p epracoval a nyní eká na p íležitost k reedici.
Z dalších asi t í set význa ných výro í r. 2006 vybíráme alespo n které:
•
160. výro í (1846 – 2006) zjevení Panny Marie v horách La Saletty
bylo mimo ádnou událostí, na kterou reagovalo mnoho katolických myslitel po
celém sv t . U nás se La Salettou zabývali zejména kanovník St íž, myslitel Josef
Florian a básník Jan Zahradní ek. La Saletta z stala vyhledávaným poutním místem
mariánských ctitel až podnes.
•
Jaroslav Durych, spisovatel a d sledný katolický myslitel, se narodil
2. prosince 1886. Je znám svými b itkými st ety s volnomyšlenká i první republiky,
vynikajícími stat mi noviná skými a skv lým literárním dílem. Ke Ž ársku má vztah
p edevším životopisem paní Zdislavy, který pod názvem Sv tlo v tmách vyš el roku
1988 v K es anské akademii v ím a d stojn dopl uje zdislavské práce Kalistovy
a Svatošovy.
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•
Pomocný pražský biskup mons. Václav Malý, kterého jsme ob as
m li možnost uvítat ve Ž á e, byl jmenován v prosinci 1996 p ed deseti roky.
•
Spisovatel líbezných Brou k Jan Karafiát se narodil v blízkém
Jimramov 4. ledna 1846. Jeho strýc Václ av byl svého asu p ítelem známého
katolického kn ze a buditele M at je Jos efa Sychry, který p ed odchodem do Ž áru
dlouho a š astn v Jimramov p sobil.
•
Geniální básník a kn z Jakub Deml zem el 10. února 1961 po
strastiplném a dramatickém život . Narodil se 20. srpna 1878. Vydal adu básnických
spis , básní v próze i memoárových záznam a vizí; rovn ž p ekládal. Pro svoje
neortodoxní postoje básníka se dostával asto do spor s církevními nad ízenými i
bolševickou povále nou a poúnorovou mocí. Pat í k nejv tším básník m, jací se kdy
u nás narodili.
•
P ed devadesáti roky, 25. února 1916, schválil papež Benedikt XV.
Rozhodnutí posvátné Kongregace Studií, aby 24 základních tezí svatého Tomáše
Akvinského bylo p evzato jako závazn é normy pro výuku církevní v dy o
p irozenosti a Bohu. Uvedl tak tomismus do základ církevního u ení a navázal tak
na požadavky svých p edch dc , zvlášt Lva XIII. o nutnosti naukového souladu
církve s moderní kulturou. Je p ízna né, že i nauková ori entace víry nového papež e,
který p ijal jméno svého mírového p edch dce, Benedikta XVI. pro sv t vychází
d sledn z evangelních slov Krista aplikovaných logikou u ení svatého Tomáš e,
která nedeformuje pravdu a uchovává Kristovu nauku jako znamení pro dnešní dobu.
Také proto byl nový papež nálepkován jako konzervativec. Je ale nutno domyslet, že
se konzer vují erstvé potraviny a ovoce práv proto, aby nehnily, vydržely a udržely
se erstvé a poživatelné ku prosp chu konzumenta. To je smysl konzervativního
ú inku. V tomto duchu také služba papeže je službou Kristov pravd , nikoliv
lokajskou posluhou dobovým exces m. Nový papež „se s vou vnímavou intuicí a
bezchybnou logikou nastavoval již jako kardinál a ar cibiskup chaotické mysli sv ta
zrcadlo. Postmodernist m nejvíc vadí jeho kritika relativismu. Je t eba se
upamatovat, co je poselstvím k es anským a co jím není, a skoncovat s ležérním
pojímáním Boha a jeho v le. Církev není politická strana, která se uchází o voli e
tím, že jim nabízí, co si p ejí.“ (Podle dr. Petra P íhody)
•
V lednu 2001 p ed p ti roky vydal Svatý otec Jan Pavel II.
apoštolský list s prohlášením sv tic Brigity Švédské, Kate iny Sienské a Terezie
Benedikty od K íže – Edith Steinové spolupatronkami Evropy.
•
Sv. Terezie Benedikta od K íže – Dr. phil. Edith Steinová, se narodila
12. íjna 1891 p ed 115 roky v židovské rodin . Konvertovala a vstoupila ke
karmelitkám. Nacisté ji spole n s její sestrou popravili 9. srpna 1942.
eský král, uniat Ji í z Pod brad a Kunštátu, zem el
•
22. b ezna 1471. Protože podporoval znovuobnovení ž árského kláštera po
husitském drancování a vypálení (p edky krále Ji íka), dostal od vd ných ž árských
mnich p ídomek „druhý štifté – druhý zakladatel – obnovitel kláštera.“
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•
Prvních dvanáct jezuit z íma p išlo do Prahy 18. dubna 1556
p ed 450 roky. K jejich innosti se dochovaly osobní listy svatého Ignáce z Loyoly,
zakladatele ádu. Byly vydány tiskem v nakladatelství Vyšehrad a každý se tak m že
p esv d it, s jakými úmysly jezuité za ínali obrodnou práci, protivníky tak zu iv
všemi prost edky napadanou.
•
Svatý Ignác z Loyoly zem el nedlouho poté, co z generalátu vyslal
jezuity do Prahy, dne 31. ervence 1556 p ed 450 roky. Heslem jeho a jezuit
vždy bylo: „Všechno k v tší cti a sláv Boží.“ Práv proto, že toto svoje poslání
v rn plní dodnes, m li a mají tolik zarytých nep átel.
•
Tata i za ali pustošit Moravu a obléhat Olomouc biskupa Bruna 21.
kv tna 1241, tedy v dob , kdy ve hvozdech libického újezdu na moravsko- eském
pomezí Vyso iny p emítali o další kolonizaci Jan z Polné a P ibyslav z K ižanova, ke
kterým se p idal i rod Li chtenburk . Traduje s e, že p edsunuté tatarské hlídky se
dostaly až k této zemské hranici a v dalším postupu jim zabránily dv okolnosti:
Ne ekané ukon ení tažení a bažinatý, pro n neprostupný 30 km široký pás
hrani ního pral esa s utajovanou libicko-ž árskou stezkou, p ipravenými zás eky a
strážními místy.
•
Socha a medailér Stanislav Sucharda, autor reliéfu kn ze Mat je
Josefa Sychry na jeho náhrobku na zel enohorském h bitov , se narodil 12. listopadu
1866 a zem el 5. kv tna 1916. Ateliér m l v Nové Pace a v Praze. Podílel se také
roku 1903 na restauraci obrazu opata Václava Vejmluvy, sejmutého p edtím z galerie
poutního kostela svatojanského, jak to dokládá odborná literatura a farní kronika.
•
ímská bazilika Panny Marie, posv cená 5. srpna 356 p ed 1650 roky
má pro nás mimo ádný význam. Roku 867 v ní byly za p ítomnosti v rozv st Velké
Moravy, solu ských brat í, svatých Cyrila a arcibiskupa M etod je, slavnostn
položeny na oltá a p i papežské mši svaté schvál eny slovanské bohoslužebné knihy.
Slovanská liturgie se tak mohla bez p ekážek ší it jazykem, jehož písmo geniáln
vytvo il svatý Cyril.
•
Po p tileté sedisvakanci od úmrtí arcibiskupa kardinála Kašpara (+1941)
byl 4. listopadu 1946 jmenován na arcibiskupský stolec eského primase P.
ThDr. Josef Beran. Jeho heslem bylo Eucharistie a práce. Po roce 1948 byl
s dalšími biskupy internován komunistickou totalitou. Po složitých jednáních byl
roku 1965 pušt n na jednání II. vatikánského koncilu se zákazem návratu. Jmenován
kardinálem zem el v ím roku 1969 a je pochován na p ání papeže Pavla VI. na
estném míst poblíž hrobu prvního z apoštol , svatého Petra, v podzemí vatikánské
baziliky. Je to ojedin lá pocta tomuto eskému nekanonizovanému sv tci.
•
K 5. prosinci 1506 p ed 500 roky byla vytišt na v Benátkách eská
Bible.
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R ZN É ZPRÁVY
•

Nová kniha o svatoprokopské úct

Patrona našeho kostela a farnosti svatého Prokopa nám p iblíží nová kniha Dr. Josefa
Sommera, kterou má ješt letos vydat nakladatelství Vyšehrad.
•

Rádio Proglas

RADIO PROGLAS VYSÍLÁ PRO VYSO INU PROST EDNICTVÍM NOVÝCH
P EVAD
, TAKŽE SI M ŽETE JEHO K ES ANSKY ORIENTOVANÝ
CELODENNÍ PROGRAM BEZ PROBLÉM NALADIT. Z nejd ležit jších po ad
p ipomínáme Denní modlitby církve a zprávy Radia Vatikán i páte ní promluvy
kardinála Špidlíka.

• T íkrálová sbírka
T íkrálová sbírka eské katolické charity prob hne jako obvykle v lednu 2006 po
ž árských domácnostech. Termín konání bude vyhlášen v kostelech.
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INFORMACE Z BIS KUPS KÉHO GYMNÁZIA
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NA ZÁV R

JAKO MARIA
Jedné noci jsem m l krásný sen. Vid l jsem v n m dlouhou cestu vedoucí ze
zem kamsi do vzduchu, kde se ztrácela v oblacích. Vedla až do nebe. Ale nebyla
pohodlná, naopak byl a sam á p ekážka. Byly na ní poházené rezavé h ebíky, ostré a
pichlavé kameny, sklen né st epy. Lidé po té cest chodili bosi. H eby se jim
zabodávaly do nohou, mnozí je m li celé od krve. Ale nevzdávali se. Cht li dojít do
nebe. Každý krok znamenal utrpení, a tak šli pomalu a s bolestí. Pak jsem ve snu
vid l Ježíše. P edcházel je. Také šel bos. Šel pomalu, ale rozhodn . Ani jednou se
nezranil.
Ježíš stoupal výš a výš. Doš el do nebe a pos adil
se na velký zlatý tr n. Díval se dol na ty, kdo se snažili
stoupat za ním. Povzbuzoval j e pohledem i gesty.
Stoupající osoby p edcházela také Mari a.
Maria šla ješt rychl eji než Ježíš. Víte pro ?
Kladla nohy do jeho stop. Záhy dostihla svého syna, který
ji usadil na velké k eslo po pravici.
I Maria za ala povzbuzovat ty, kdo stoupali k
nebi, a radila jim, aby kladli nohy do Ježíšových stop
stejn jako ona.
Ti nejmoud ejší to u inili a rychlým krokem se
blížili k nebi. Ostatní na íkali nad svými ranami, asto se
zastavovali, n kdy se i vzdávali a p emoženi bolestí
klesali podél cesty.

J

ednoho rána p ivedl profesor kardiologie své studenty do anatomické
laborato e.
Ukazoval jim r zné orgány. Mezi nimi bylo i jedno neobvykle velké srdce.
Profesor položil student m otázku, zda v dí, kdo asi m l takové srdce. Mínil
tím chorobu, na kterou ona osoba zem ela.
„Myslím, že to vím,“ odpov d l jeden student s vážnou tvá í. „To bylo srdce
n jaké matky.“

Vybíráme ukázky z p íb h Bruna Ferrera (z knížky nakladat elství Portál Paprsek
slunce pro duši, Praha 2000).
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HLAVNÍ POHYBLI VÉ S VÁTKY LITURGICKÉHO ROKU 2006
Cyklus B ned lního mešního lekcioná e
Doba váno ní
Ned le 25. prosince 2005
Pátek 30. prosince 2005
Ned le 8. prosince 2006

Ned le 25. prosince 2005 – ned le 8. ledna 2006
Narození Pán , Boží hod váno ní
Svátek Svaté rodiny
K tu Pán

Liturgické mezidobí

Pond lí 9. ledna – úterý 28. února 2006

Doba postní
St eda 1. b ezna 2006
Ned le 9. dubna 2006

St eda 1. b ezna – st eda 12. dubna 2006
Popele ní st eda
Kv tná ned le

Doba velikono ní
tvrtek 13. dubna 2006
Pátek 14. dubna 2006
Sobota 15. dubna 2006
Ned le 16. dubna 2006
tvrtek 25. kv tna 2006
Ned le 4. ervna 2006

tvrtek 13. dubna – ned le 4. ervna 2006
Zelený tvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Zmrtvýchvstání Pán , Boží hod velikono ní
Nanebevstoupení Pán
Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní

Liturgické mezidobí
Ned le 11. ervna 2006
tvrtek 15. ervna 2006
Pátek 23. ervna 2006
Ned le 26. listopadu 2006

Pond lí 5. ervna – sobota 2. prosince 2006
Nejsv t jší Trojice
T la a krve Pán
Nejsv t jšího Srdce Ježíšova
Ježíše Krista Král e

Doba adventní

Ned le 3. prosince – ned le 24. prosince 2006

Doba váno ní
Pond lí 25. prosince 2006
Ned le 31. prosince 2006

Pond lí 25. prosince 2006 – ned le 14. ledna 2007
Narození Pán , Boží hod váno ní
Svátek Svaté rodiny

Zpravodaj ž árs kých farností, Vánoce 2005. Redak ní návrh zpracoval Petr Pe áz, SCS, ve spolupráci
s ob ma farnostmi a Biskups kým gy mnáziem Ž ár n. S. Korektury a grafické zpracování pro tisk Zby n k
Vintr, odborná spolupráce Jan Šustr. Kontakty na farní ú ady : Ž ár 1 – Tvrz u sv. Prokopa: telefon:
566 625 943, e-mail: prokopzr@seznam.cz; Ž ár 2 – klášter u Nanebevzetí Panny Marie: telefon:
566 625 190, 607 736 851, e-mail: zalesky @biskupstvi.cz. Ilustrace p evzaty z neautorizovaného tisku.
Fotografie Zby n k Vintr, Ji í P ichy stal a archiv farností. Auto i ostatních text uvedeni u ukázek. Pro
interní pot ebu farností vy dávají oba ž árské farní ú ady .
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Živý Betlém - plakát
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