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Milí farníci, 
 
k Velikonoc�m p�inášíme slovo nám neznámého autora o Kristu: 

 
 
Ten, který je Chlebem života, 
za�al svou službu hladem na poušti. 
 
Ten, který je vodou života, 
skon�il svou službu žízní na k�íži. 
 
Ten, který byl znaven, 
dává pravý odpo�inek. 
 
Ten, který platil da� krve, 
je Králem král�. 
 
Ten, který se modlil, 
slyší naše modlitby. 
 
Ten, který plakal, 
osuší naše slzy. 
 
Ten, který byl prodán za t�icet st�íbrných, 
nás vykoupil. 
 
Ten, který byl veden jako Beránek k zabití, 
je dobrý Pastý�. 
 
Ten, který zem�el, 
byl vzk�íšen a p�inesl život všem, 
kdo v N�ho v��í. 
 

 
Žehnají vaši fará�i, 
 
  P. Tomáš Holý 
  P. Vladimír Vojt�ch Záleský 
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VELIKONO�NÍ  PROGRAM 
VE  FARNOSTI  Ž�ÁR  NAD  SÁZAVOU  I. 
P�I  KOSTELE  SVATÉHO  PROKOPA 
 
Slavnosti v postní dob� (krom� b�žných ned�lí): 
• Pond�lí 20. b�ezna, slavnost sv. Josefa: 8:00 a 18:00 
• Sobota 25. b�ezna, slavnost Zv�stování Pán�: 8:00 a 18:00 
 
Pobožnosti k�í žové cesty: 
• Každý pátek: 17:30 
• Každou ned�li: 14:30 
 
Velikono�ní svatá zpov��: 
• �tvrtek 6. dubna: 16:00 – 18:00 
• Pátek 7. dubna p�ed Kv�tnou ned�lí: 16:00 – 18:00 
• Sobota 8. dubna p�ed Kv�tnou ned�lí: 16:00 – 18:00 
• Pond�lí Svatého týdne 10. dubna: 10:00 – 12:00, 14:00 – 19:00, více zpov�dník� 
• Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 – 10:00 
• St�eda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 – 10:00  
 
Velikono�ní mše svaté a ob�ady Velkého pátku: 
Kv�tná ned�le 9. dubna: 7:30, 10:30 a 18:00 
Pond�lí Svatého týdne 10. dubna: 8:00 
Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 
St�eda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 
Zelený �tvrtek 13. dubna, památka Ve�e�e Pán�:  

19:00 mše svatá, do 21:00 adorace v Getsemanské zahrad� 
Velký pátek 14. dubna, památka Umu�ení Pán� (den p�ísného postu): 

Dnes se neslaví mše svatá. 
Kostel bude otev�en od 7:00 do 21:00 k adoraci. 
10:00 k�ížová cesta pro d�ti, 14:00 k�ížová cesta, 15:00 velkopáte�ní ob�ady  

Bílá sobota 15. dubna: Dnes se neslaví mše svatá. 
              Kostel bude otev�en od 7:00 do 21:00 k adoraci. 
Sobota 15. dubna, Velikono�ní vigilie: 
              21:00 Slavnost velikono�ní svíce, bohoslužba slova, k�estní bohoslužba,  
              slavení eucharistie 
Ned�le 16. dubna, Hod Boží velikono�ní: 7:30, 10:30 a 18:00 
Pond�lí velikono�ní 17. dubna: 7:30, 10:30. Ve�erní mše svatá není. 
 
Od úterý 18. dubna v oktávu velikono�ním a následn� je po�ad mší svatých b�žný. 
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JARNÍ A LETNÍ PROGRAM 
 
První svaté p�ijímání 
P�i ned�lní mši svaté 4. �ervna v 10:30 hodin. 
Svatá zpov�� pro p�istupující d�ti bude v sobotu 3. �ervna od 14:00 hod. 
 
Program farní poutní slavnosti opata a patrona svatého Prokopa 
Poutní slavnost farnosti se uskute�ní v ned�li 2. �ervence. 
Po�ad mší svatých obvyklý, odpoledne ve 13:30 hodin požehnání a od 14:00 
p�átelské posezení farník� na dvo�e fary, ke kterému jste všichni srde�n� zváni. 
Sobotní mše svatá 1. �ervence bude již v 17:00 hod. Po ní setkání farník� p�i 
hudb� na farním dvo�e. 

 
Poutní slavnosti v p�ifa�ených obcích:  
• Po�ítky, Navštívení Panny Marie:  

Ned�le 28. kv�tna v 11:30 hodin 
• Dolní Hamry, svatých Cyrila a Metod�je: 

St�eda 5. �ervence v 10:00 hodin 
• Vysoké, Panny Marie Karmelské: 

Ned�le 16. �ervence v 11:30 hodin 
• M�lkovice, svaté Anny: 

Ned�le 23. �ervence v 11:30 hodin 
• Radonín, Narození Panny Marie: 

Ned�le 10. zá�í v 11:30 hodin 
• Hamry nad Sázavou – Najdek, Panny Marie Bolestné: 

Ned�le 17. zá�í v 11:30 hodin 
• Ž�ár nad Sázavou, slavnost Nejsv�t�jší Trojice: 

Ned�le 11. �ervna v 10:30 hodin 
Mše svatá v 10:30 v kostele svatého Prokopa nebude. 

 
 

FARNOST Ž�ÁR NAD SÁZAVOU 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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VELIKONO�NÍ  PROGRAM 
VE  FARNOSTI  Ž�ÁR  NAD  SÁZAVOU  II. 
P�I KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
Slavnosti v postní dob�: 
• Sobota 25. b�ezna, slavnost Zv�stování Pán�: 9:05 
 
Pobožnosti k�í žové cesty: 
• Každý pátek: 16:45 
• Každou ned�li: 14:00 
 
Velikono�ní svatá zpov��: 
• Pond�lí 3. dubna: 16:15 – 17:15 
• St�eda 5. dubna: 16:15 – 17:15 
• Pátek 7. dubna: 16:15 – 17:15 
• Kv�tná ned�le 9. dubna, zpov�dní den: 16:00 – 18:00, cizí zpov�dník 
 
Velikono�ní mše svaté a ob�ady Velkého pátku: 
 
Zelený �tvrtek 13. dubna, památka Poslední ve�e�e Pán�:  

17:00 mše svatá 
 
Velký pátek 14. dubna, památka Umu�ení Pán� (den p�ísného postu): 

16:00 k�ížová cesta 
17:00 velkopáte�ní ob�ady (doprovází chrámový sbor FONS) 

 
Bílá sobota 15. dubna, Vigilie Hodu Božího velikono�ního: 

23:00 vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Pán� (s ud�lováním k�tu dosp�lým) 
Na vigilii je objednán autobus pro farníky z filiálních obcí: odjezd ze 
Stržanova ve 22:15, Cikháj 22:25, Sv�tnov 22:35; Polni�ka 22:40 – po 
skon�ení bohoslužeb pojede zp�t. 

 
Ned�le 16. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Pán�, Hod Boží velikono�ní: 

9:05 mše svatá s žehnáním pokrm� (doprovází chrámový sbor FONS) 
15:00 Te Deum, požehnání a varhanní koncert prof. Karasové z Brna 

 
Pond�lí velikono�ní 17. dubna: 9:05 mše svatá 
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JARNÍ A LETNÍ PROGRAM 
 
Pond�lí 17. dubna 2006, horní tok �eky Svratky 
Jarní voda 2006 
Tradi�ní splouvání �eky na velikono�ní pond�lí 17. dubna odpoledne – tentokrát 
pojedeme horní tok �eky Svratky. Zájemci se mohou informovat na tel. 607 736 851. 
 
Sobota 22. dubna 2006, Ž�ár nad Sázavou 
Pozvánka na skautskou svatoji�skou pou�  
Pou� skaut	 brn�nské diecéze se v p�edchozích letech uskute�nila v Rajhrad�, 
na Vranov� u Brna a v P�edklášte�í u Tišnova. Letos poprvé ve Ž�á�e nad 
Sázavou... 
Letošní – již 16. ro�ník – této tradi�ní akce bude 
opravdovým putováním mezi dv�ma poutními místy, 
která mají mnoho spole�ného. Pou� za�ne v 9:30 v kostele 
Navštívení Panny Marie v Oby�tov�; skauti a skautky, 
vl�ata a sv�tlušky, rove�i a rangers, oldskauti i ostatní 
poutníci p�jdou asi 15 km p�ší pou� ke kostelu sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené ho�e ve Ž�áru nad Sázavou, kde 
se všichni p�ší poutníci sejdou. Odtud se spole�ným 
pr�vodem v 15:00 hodin p�emístíme do klášterního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ke 
slavení mše svaté – ta za�ne v 15:30 hodin s otcem 
biskupem Vojt�chem. B�hem dne bude probíhat  sout�žní  
program o putovní trofej. Drobný ob�d je zajišt�n pro p�ší 
poutníky. 
 
Pond�lí 8. kv�tna a úterý 9. kv�tna 2006, Ž�ár nad Sázavou 
Pot�etí s otcem Eliasem Vellou OFM 
„Svatý Pavel �íká, že v každém z nás je starý �lov�k. Ale kdo je ten starý �lov�k, který 
v nás žije? Je to naše staré „já“, plné strachu a hn�vu, které je strnulé, které se brání 
a zoufá si, které podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý �lov�k 
zem�el a aby v nás za�al bohatým a plným životem žít �lov�k nový.“  
(P. Elias Vella; z knihy „Ježíš – léka� t�la i duše“) 
Duchovní obnova farnosti s P. Eliasem Vellou z Malty bude dalším pokra�ováním 
jeho ž�árských duchovních obnov. Ta letošní bude probíhat ve dvou odpoledních 
programech. V pond�lí 8. kv�tna za�ne v 16:00 první promluva. Po mši svaté v 17:15 
bude ješt� krátké ve�erní zamyšlení. Rekolekce bude pokra�ovat také v úterý 9. 
kv�tna ve stejný �as. 
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Ned�le 14. kv�tna 2006, Zelená hora 
Pou� ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené ho�e 
První poutní mší svatou v sobotu 13. kv�tna v 17:00 hodin zahájíme letošní hlavní 
pou� na Zelené ho�e. Poutní mše svaté v ned�li 14. kv�tna budou v 6:00, 7:30, 9:00, 
10:30 a ve 14:30 hodin. 
Poslední poutní mše svatá bude v úterý 16. kv�tna v 17:00 hodin v den svátku 
svatého Jana Nepomuckého. Doprovází chrámový sbor FONS. 
Pravidelné m�sí�ní pout� budou: 24. 6., 29. 7., 26. 8., 30. 9. a 28. 10. Mše svatá v den 
Památky všech v�rných zem�elých bude ve �tvrtek 2. listopadu. 
 
Ned�le 28. kv�tna 2006, Ž�ár nad Sázavou, doprovází chrámový sbor FONS 
První svaté p�ijímání  
16 našich d�tí poprvé p�istoupí ke stolu Pán� v ned�li 28. kv�tna p�i mši svaté v 9:05. 
 
Sobota 20. kv�tna 2006, Jablonné v Podješt�dí a úterý 30. kv�tna 2006, Ž�ár n. Sáz. 
Farní pou� do Jablonného a p�ivítání ostatk	 svaté Zdislavy 
Na po�átku tohoto roku jsme požádali otce p�evora dominikánského kláštera 
v Jablonném v Podješt�dí a také provinciála 
dominikán� o darování ostatk� svaté Zdislavy. Dne 19. 
února 2006 jsme dostali tuto odpov��:  
„Vaše žádost o ostatky svaté Zdislavy nás t�ší. Velmi 
nám záleží na tom, aby se ší�ila úcta ke sv. Zdislav�, 
patronce rodin. O vztazích rodiny sv. Zdislavy ke 
ž�árskému klášteru toho bylo pom�rn� dost napsáno a 
krom� toho kroniká�  ž�árského kláštera píše velice 
krásn� o Zdislav�. Ostatky sv�tice Vám samoz�ejm� 
rádi poskytneme; musíme pouze vyžádat potvrzení  
pravosti ostatk� od litom��ického biskupa...“ 
Na tuto událost se p�ipravíme farní poutí do 
Jablonného v Podješt�dí v sobotu 20. kv�tna. 
Ostatky svaté Zdislavy p�edá našemu chrámu 
P. Augustin Prokop, O. P. na svátek sv. Zdislavy v úterý 30. kv�tna 2006 p�i mši 
svaté v 17:00 hodin. 
 
Poslední sobota v m�síci, k�ížová chodba fary 
Biblické hodiny 
Pokra�ují setkání zájemc� o poznávání Božího slova. Scházíme se jedenkrát za m�síc 
v k�ížové chodb�, vždy v 19:00. P�ijít m�že kdokoliv. Další setkání budou: 
25. b�ezna, 29. dubna a 27. kv�tna. 
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Ned�le 13. srpna 2006, Ž�ár nad Sázavou 
Hlavní pou� v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
Letos jsme mezi nás pozvali vzácného hosta – papežského nuncia v �eské republice, 
arcibiskupa mons. Diega Causera. Mši svatou doprovází chrámový sbor FONS. 
 
Sobota 2. zá�í 2006, Ž�ár nad Sázavou 
Diecézní pou� rodin 
Na tu se již t�ší mnoho lidí. Ohlasy z minulých dvou let byly veliké. Po lo	ské pouti 
p�išlo n�kolik dopis� s pod�kováním, dokonce i obrázky od d�tí. Pan biskup rozhodl, 
že pou� bude pokra�ovat. Letos tedy op�t ve Ž�á�e nad Sázavou – v sobotu 2. zá�í. 
Na pou� bude navazovat ve�erní a no�ní program „Klášterní noc“  s duchovním i 
kulturním programem, v�etn� koncertu chrámového sboru FONS. 
Plakáty s celým programem budou na výv�skách ve všech farnostech již v krátké 
dob�. Prosíme již dnes o pomoc organizátory a tým po�adatel�. Hlavním 
organizátorem je Ing. Vít Jank�, vedoucí Centra pro rodinu v Brn�. 
 
Pozvání pro d�ti a mládež:  
 
Putování mládeže 
Pou� po�ádá Diecézní centrum mládeže. Mladí budou putovat z brn�nské katedrály 
p�es Vranov a K�tiny do Sloupu. Kdy? Od 1. do 5. �ervence 2006. Denn� bude 
p�ipraven bohatý duchovní program, ale i hry, koncerty, besedy a p�ednášky. 
 
Pu�ák... 
Farní tábor pro školáky (od 3. t�ídy) a mládež – od 6. do 11. �ervence. Tábo�it 
budeme na t�ech místech. Mezi „základními tábory“  se budeme p�esouvat.  
 
VIII. expedice – Ireland 
Kv�li pta�í ch�ipce jsme odložili cíl na turecko-arménské hranici. Za�adili jsme 
zpáte�ku a místo na jihovýchod jedeme na severozápad... Na cest� do Irska nás bude 
doprovázet opat irského kláštera Gerard z Mayola... Odjezd v ned�li 16. 7. v 16:05! 
 
FARNOST Ž�ÁR NAD SÁZAVOU 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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INFORMACE Z FARNOSTI Ž�ÁR NAD SÁZAVOU I. 
P�I KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 
 
 
 
Fara praská ve švech…. 
 
 

 �as Akce 
13:30 14:15 Výuka náboženství pro 1. t�ídu 
14:30 15:15 Výuka náboženství pro 1. t�ídu 

Po 

16:00 17:30 Každých 14 dní sch�zky d�tí 1. a 4. t�íd 
Út 16:00 17:30 Každých 14 dní sch�zky d�tí 5. a 9. t�íd 

9:00 10:00 R�žencová modlitební spole�enství 
10:00 12:00 Ú�ední hodiny 
16:00 18:00 Ú�ední hodiny 

St 

18:00 19:30 Biblické spole�enství Metanoia 
14:30 17:00 Jednou za m�síc setkání terciá�� františkán� 
16:00 17:00 Sedmikrásek – náboženská p�íprava pro p�edškolní d�ti 

od 3 let 
19:00 20:00 Porada vedoucích ministrant� 

�t 

20:00 21:00 Kurz italštiny pro studenty farnosti 
16:30 17:45 Zkouška scholy 
17:00 17:45 Výuka hry na flétnu pro d�ti farnosti 

Pá 

19:00 21:00 Poslední pátek v m�síci pastora�ní rada farnosti 
8:00 9:30 Jednou za m�síc porada katechetek s otcem d�kanem So 
9:00 11:00 Každých 14 dní sch�zka ministrant� 
8:30 9:30 Farní knihovna 
8:45 10:15 Zkouška scholy 
8:45 9:30 Jednou za m�síc porada lektor� 

Ne 

14:00 17:00 �tvrtletn� setkání farní ch hospodá�� 
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Pastora�ní rada farnosti se p�edstavuje  
 

Ideální farnost má vyváženou �innost, kterou m�žeme rozd�lit do sedmi 
hlavních aspekt�, z nichž žádný nem�že chyb�t. Nazv�me j e t�eba: spole�enství 
majetku, apoštolát, duchovní život, zdraví, harmonie, moudrost, komunikace, a 
p�idejme k tomu jako pozadí politiku, abychom navázali na hru barev Ch. Lubichové. 

Paprsek bílého sv�tla m�žeme skl en�ným hranolem rozd�lit na duhové 
barvy. Na kotou�i našeho grafu má každý segment j ednu z barev duhy. Kdybychom 
kotou� rozto�ili, složí nám duhové barvy bílé sv�tlo. Budou-li v kotou�i n�které 
barvy chyb�t, nedosáhneme jejich složením barvy bílé. Naše o�i jsou zvyklé na bílé 
sv�tlo. Díváme-li se ve sv�tle barevném, nevidíme dob�e. Znáte, jaké triky se dají  
d�lat s barevným sv�tlem. Záleží na osv�tlení. To dokáže ud�lat i z krasavice 
�arod�jnici. Chceme-li, aby místní církev v diecézi, �i církev uskute�	ovaná ve 
farnosti byla pro okolí p�itažlivá, hezká a pravdivá, nesmí jí chyb�t žádný aspekt, 
žádná barva. P�edstavte si farnost, kde se st arají jen o bohoslužby a opravy kostel a. 
V naší h�e by to byla žlutá a �ervená. Bude se nám líbit �lov�k, okolní sv�t, �i kousek 
církve, když je uvidíme jen v t�chto barvách? 

Za hlavní úkol pastora�ní rady farnosti považujeme: usilovat o to, aby 
v život� farního spole�enství nechyb�la žádná barva a všechny byly p�im��en� silné, 
harmonické, vyrovnané. Rada nemá všechno d�lat  �i organizovat  sama, al e má 
p�edevším vytvo�it prostor pro r�zné inici ativy malých spole�enství, nebo inspirovat 
pro �innost v t�ch oblastech, které zatím nejsou rozvinuté, a koordinovat spolupráci  
všech. 
 
 
P. ThLic. Tomáš Holý 
 
V�k:   36 let 
Vysv�cen:  24. �ervna 2000 v Brn� 
P�sobišt�:  administrátor, 
ímskokatolická farnost Ž�ár n. Sáz. I. 
Bydlišt�: Tvrz 12, Ž�ár nad Sázavou 
 
P. František Frá
a 
 
V�k:   68 let 
Vysv�cen:  20. b�ezna 1968 v Brn� 
Zam�stnání:  duchovní vedení Interdiecézního st�ediska d�tí a mládeže Radost 
  duchovní vedení Kolpingova díla �eské republiky 
Bydlišt�: Barvi�ova 80, Brno 
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Ji�í Dvo�á�ek – trvalý jáhen 
 
V�k:   60 let 
Stav:   ženatý  
D�ti:   2  
Zam�stnání:  konstruktér, Ž�AS, a. s. 
Bydlišt�: Blaží�kova 1/1421, Ž�ár nad Sázavou 
 
Každý z nás jsme koncem roku 2005 a za�átkem roku 2006 duchovn� prožívali dobu 
váno�ní – dobu Narození Krista. Zárove	 každému z nás byl dán dar prožití 
dvacát ého dílu 21. století a zárove	 dvousté �ásti 3. tisíciletí od narození našeho Pána 
Ježíše Krista. Já sám spolu se svou rodinou prožívám 10 rok� jáhenské služby v obou 
ž�árských farnost ech. P�áním pro pastora�ní radu naší farnosti, jíž jsem �lenem, je, 
abychom všechno konali k v�tší cti a sláv� Boží. P�eji a u Boha vyprošuji celému 
našemu farnímu spole�enství, zejména našim rodinám, všem lidem okolo Vás, kde 
pracujet e, aby se nám da�ilo dobrým p�íkladem ší�it p�ikázání lásky.  
 
Anna Jan	 
 
V�k:   49 let 
Stav:   vdaná  
D�ti:   2  
Zam�stnání:  vrchní sestra charitní ošet�ovatelské služby 
Bydlišt�: Libušínská 20/178, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Charita 
 
Oblastní charita ve Ž�á�e nad Sázavou poskytovala v roce 2005 své služby v t�chto 
odv�tvích: Mate�ské centrum Kopretina, Charitní ošet�ovatelská služba, Charitní 
pe�ovatelská služba, Domov pokojného stá�í Nížkov, Klub v 9 (Klub pro podporu 
duševního zdraví), Denní stacioná� pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením ve Velkém Mezi�í�í, centrum prevence PONORKA, D STOP (Centrum 
prevence a Klub volného �asu), Dobrovolnické centrum. 
V uplynulém roce byla dobrá spolupráce ve farnosti: 
- zajiš�ování zdravotní služby p�i r�zných akcích (pout�, primice), 
- zprost�edkování návšt�v kn�ze u nemocných a umírajících – cca 20 lidí, 
- pomoc t�žce nemocným a jejich rodinám, 
- p�edávání informací z farnosti (zpravodaj a další tiskoviny, petice). 
V roce 2006 budeme nadále podporovat službu v charitativní a sociální oblasti, 
zp�ístup	ovat lidem rádio Proglas, upozor	ovat na program – nap�íklad mše svat é, 
pro ty, kdo se nedostanou do kostela, první spole�nou akcí byla T�íkrálová sbírka. 
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Ji�í Kamarád 
 
V�k:        30 let 
Stav:       ženatý 
D�ti:       2  
Zam�stnání:  m�stský strážník 
Bydlišt�:  Lesní 29, Ž�ár nad Sázavou,  
Oblast:  Mládež – ministranti 
 
V dubnu minulého roku se mnozí z �ad ministrant� zapojili do dlouhodobé hry, ve 
které mohou pom��it své znalosti, síly a schopnosti v r�zných testech a sout�ží ch. 
Nedílnou sou�ást hry tvo�í aktivní ú�ast na služb� u  oltá�e a j ejí �etnost. Velkou 
m�rou se na p�íprav� a realizaci  sch�zek pro ministranty podílí také Marek 
P�ichystal, Josef Kašík ml. a Hynek Svoboda, za což jim pat�í velký dík.  Mám také 
radost, že se v uplynulém roce naše �ady rozrostly o šest nových �len�. 
V nadcházejícím roce se chci nadále aktivn� podílet na práci s ministranty. Budu 
velice rád, pokud jejich vzájemná setkávání napomohou k vytvá�ení pevn�jších 
vazeb ve farnosti. Považuji za d�ležité, aby každý cítil, že n�kam pat�í. Parta v��ících 
lidí m�že pomoci mladému �lov�ku �ešit p�ípadný problém �i krizi nejen v období 
dospívání, ale i v pozd�jším život�. 

 
Josef Za�ko 
 
V�k:   43 let 
Stav:   ženatý 
D�ti:   3 
Zam�stnání:  OSV�  
Bydlišt�:  Makovského 37, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Modlitební spole�enství 
 
Za úsp�ch v naší farnosti v Roce eucharistie považuji nov� zavedené pravidelné 
�tvrte�ní adorace, napl	ování Fatimských poselství smírnými modlitbami o prvním 
pátku a první sobot�, Fatimské dny každého 13. dne v m�síci, modlitby na smír za 
od�in�ní h�ích� celého sv�ta. Rok eucharistie byl ukon�en poutním zájezdem do 
chrámu Božího T�la ve Slavonicích k UCT�NÍ Krista v eucharistii na míst� zázraku 
a k jednot� v naší farnosti. 
Nastín�ní budoucnosti v této sekci vidím ve své plné a bezpodmíne�né odevzdanosti 
do rukou Ježíšových a Mariiných, abych byl vhodným nástrojem v jejích rukou a 
mohl k pot�ebám svých bližních spolu se svatým Pavlem �íci: „Už ne j á, ale Kristus 
ve mn�.“  A� je to sám Pán, který bude konat své dílo. 
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Josef Pokorný  
 
V�k:   38 let  
Stav:  ženatý 
D�ti:  3 
Zam�stnání:  defektoskopa�, Ž�AS, a. s. 
Bydlišt�:  Vrchlického 4, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Liturgie a kostelníci 
 
Na prvním setkání rady zazn�l návrh na možnost výuky náboženství v kapli svaté 
Barbory. Výuku by z v�tší �ásti mohl vést kn�z, zvlášt� pro d�ti p�ed prvním svatým 
p�ijímáním. Bude však t�eba do�ešit n�které technické i praktické záležitosti. 

 
Martina Co�evová 
 
V�k:  36 let       
Stav:  vdaná 
D�ti:  3       
Zam�stnání: v domácnosti  
Bydlišt�: Nádražní 10/427, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Katecheze 
  
Cht�la bych podpo�it v�tší zapojení d�tí a mládeže p�i mši svaté. Dále vidím jako 
d�ležité vybudování farní budovy, která bude sloužit pro mládež (Sedmikrásek, 
setkávání mladých), setkávání maminek s d�tmi, setkávání senior�...  
  
Ji�í Co�ev 
 
V�k:  40 let     
Stav:   ženatý 
D�ti:  3       
Zam�stnání: �editel školy       
Bydlišt�:  Nádražní 10/427, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Biskupské gymnázium 
 
P�ál bych si, aby byla zahájena p�íprava výstavby farního centra, které by bylo 
druhým domovem pro setkávání d�tí, ministrant�, farní scholy, kostelního sboru, 
modlitebních setkání a mnohých dalších aktivit, které by ve svém d�sledku vedly ke 
sblížení a vzájemnému pochopení jednotlivých lidí a skupin ve farnosti. 
      



 
 

  

  15 

Jana Havlíková      
 
V�k:  56     
Stav:  vdaná 
D�tí:  2       
Zam�stnání: zástupce �editele školy pro ekonomickou oblast 
Bydlišt�: U pily 4/202, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  SOU Adolpha Kolpinga 
 
Nejv�tší událostí minulého roku pro mne byla primice otce Pavla Lazárka. V roce 
p�íštím by bylo vhodné uskute�nit ve�ejnou diskusi farník�, co je nejvíc trápí a nebo 
zajímá, s �ím by cht�li pomoci. Podle toho potom uskute�	ovat konkrétní kroky. 
        
Petr Kvapil 
 
V�k:  34 let 
Stav:   ženatý 
D�tí:  2 
Zam�stnání: montér 
Bydlišt�: Veselská 10/56, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Orel 
 
V srpnu 2005 se uskute�nil mezinárodní tábor FICEP, který byl podruhé organizován 
v �eské republice. 170 ú�astník� a vedoucích z 10 zemí m�lo možnost strávit ve 
Ž�á�e nad Sázavou spole�n� dev�t dní plných zábavy sportu a poznání. 
 
Jana Novotná 
 
V�k:   24 let  
Stav:  svobodná 
Zam�stnání: studentka 
Bydlišt�: Pelikánova 39/1631, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Mládež – schola 
 
Naše spole�enství se rozrostlo o t�etí nejmenší scholu, kterou vede Gab�a Krábková. 
Uskute�nil se první koncert schol od svatého Prokopa. S klášterskou scholou jsme 
zpívali na primici Pavla Laciny a na Pouti rodin. Poprvé jsme koncertovali mimo 
Ž�ár ve Velké Bíteši na podporu výstavby tamních nových varhan.  
Budeme op�t pokra�ovat ve zpívání na páte�ních mších pro mládež, které jsou naším 
hlavním posláním, chystáme se koncertovat  v T�ebí�i, �ekají nás r�zná soust�ed�ní, 
víkendy, festivaly i zpívání na speciálních mších i p�i jiných p�íležitostech. 
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Vít Dobrovolný  
 
V�k:   24 let  
Stav:  svobodný 
Zam�stnání: Kolpingovo dílo �R 
Bydlišt�: R�žová 10, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Technicko-organiza�ní �innost 
 
V uplynulém roce 2005, a�koliv ješt� neexistovala pastora�ní  rada naší farnosti a 
tudíž ani osoba zodpov�dná za „technicko-organiza�ní �innost“ , jsem se podílel 
spolu s Kolpingovým dílem, SOU Adolpha Kolpinga a Orlem na p�íprav� farní pout� 
u svatého Prokopa. Dále pak na t echnickém zajišt�ní poutní mše v kostelíku 
Nejsv�t�jší Trojice a „duši�kové“  mše na svátek Všech v�rných zem �elých tamtéž. 
Koncem roku to byly již tradi�ní akce La Festa a Živý Betlém. Jelikož se vesm�s  
jedná o pravideln� se opakující akce, myslím si, že v roce 2006 se nic vážného 
nezm�ní, akorát tak datum t�chto akcí a snad se na �adu op�t dostanou Pašije. 
 
Václav Dobrovolný 
 
V�k:  33 let 
Stav:  ženatý 
D�tí:   3 
Zam�stnání: �editel, Kolpingovo dílo �R 
Bydlišt�: Jamborova 3/1531, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Kolpingovo dílo �R 
 
Kolpingovo dílo �R se v roce 2005 podílelo na �ad� tradi�ních akcí. Mezi ty 
nevýznamn�jší pat�ily: primi�ní mše svaté, svatoprokopská pou�, letní tábor pro d�ti  
v �eškovicích u Blanska a Živý Betlém. Prostory Kolpingova domu zdarma 
poskytujeme dalším aktivitám, jako jsou nap�íklad zkoušky farních schol, kurz 
italštiny a Klub k�es�anských senior�. Schází se zde také kroužek plastikových 
modelá��.  
V roce 2006 chceme pokra�ovat ve vzájemné spolupráci  a budeme se snažit ji i  
nadále prohlubovat. V��ím, že se nám v tomto roce také op�t poda�í odehrát Pašijová 
hra. 
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Alois Dvo�ák 
V�k:   49 let 
Stav:   ženatý 
D�ti:   2 
Zam�stnání: ZDAR, a. s. 
Bydlišt�: Jamská 17/505, Ž�ár nad Sázavou 
Oblast:  Hospodá�i – koordinátor 
 
 
František Laštovi�ka 
Stav:   ženatý 
D�ti:   2 
Zam�stnání: UNISTAV, a. s. 
Bydlišt�: Kozlov 
Oblast:  Hospodá�i – projektant 
 
 
 
Byly stanoveny hlavní cíle Pastora�ní rady farnosti (PRF): 
 

1. prohloubení komunikace mezi kn�zem a farníky, 
2. vybudování farního centra, 
3. spole�né plánování farních akcí, akcí ve farnosti, 
4. zabývat se p�ipomínkami farník	 a užite�né nápady a pot�eby pomáhat 

vnést do života. 
 
PRF se schází vždy poslední pátek v m�síci po ve�erní mši svaté. 
 
K dispozici je schránka ve zpov�dní kapli pro nám�ty a p�ipomínky farník�. 
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Oprava st�echy na kapli�ce sv. Cyrila a Metod�je 
v Hamrech nad Sázavou 
 

V �íjnu 2005 byla zapo�at a oprava st�echy na t éto kapli�ce. Plech na st�eše 
byl v záhybech zna�n� zreziv�lý. Po dohod� starosty obce Hamry nad Sázavou 
Huberta K�es�ana a P. Tomáše Holého bylo rozhodnuto, že se st�echa pokryje 
m�d�ným plechem. Náklady na opravu byly zaplaceny z�ásti z rozpo�tu obce Hamry 
nad Sázavou a z�ásti z rozpo�tu farního ú�adu ze Ž�áru nad Sázavou 1. 

Nová prkna na podbití byla dodána z obecních zásob. 
Všechny p�ípravné práce provád�li: Aleš Poul, Jaromír Poul starší a mladší. 

To znamená: stav�ní lešení, odtrhání staré plechové krytiny, nové podbití prkny a 
lepenkou.  

Pokrytí st�echy m�d�ným plechem ud�lali klempí�i Zden�k Zátopek a 
Michal �ervi	ák. 

Tyto práce byly zdárn� dokon�eny za�átkem listopadu 2005. 
Všem zú�astn�ným srde�né díky! 
 
 
 
 
 
 
Plánované akce pro d�ti a mládež ž�árské farnosti 
 
Schola: 
23. dubna v 10:30 rytmická mše svatá – zpívá nejstarší schola sv. Prokopa 
 
Víkendy: 
28. – 30. 4. víkend pro d�ti 1. – 4. t�íd 
5. – 7. 5. víkend pro mládež 5. – 9. t�íd 
 
Letní tábory d�tí naší farnosti: 
31. 7. – 4. 8. tábor pro d�ti 1. – 4. t�íd 
7. – 13. 8. tábor pro mládež 5. – 9. t�íd 
 
Kontaktní osoba pro víkendy a tábory: Kam�a Kulhánková, 732 369 276
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Pravidelné duchovní akce ve farnosti sv. Prokopa 
 

• Každou st�edu v 7:20 hodin je mše svatá na Biskupském gymnáziu. 
• Každou st�edu od 18:00 hodin probíhají biblické hodiny Metanoia. 
• Každý �tvrtek od 19:00 do 20:00 je tichá adorace p�ed vystavenou 

Nejsv�t�jší svátostí oltá�ní. 
• Každý pátek v 18:00 hodin se koná mše svatá pro d�ti a mládež. 
• Každý první pátek v m�síci na konci mše svaté jsou litanie a svátostné 

požehnání. 
• Každý t�etí �tvrtek v m�síci v 10:00 mše svatá v Dom� s pe�ovatelskou 

službou na Libušín�.  
• Každou první sobotu v m�síci od 17:00 hodin je Mariánská pobožnost. 
• Každou druhou sobotu v m�síci v 18:00 hodin mše svatá pro nemocné. 
• Vždy 13. dne v m�síci je od 16:30 hodin Fatimská pobožnost. 
• Denn� p�l hodiny p�ede mší svatou je spole�ná modlitba r�žence a 

p�íležitost ke svátosti smí�ení (první �tvrtek a pátek v m�síci od 16:30 
hodin). 

• Vánoce a Velikonoce – rozší�ená možnost dle zve�ejn�ného rozpisu  
• Každý m�síc mše svatá v kapli:  Po�ítky 

Vysoké 
Radonín 
Hamry nad Sázavou 
Lhotka  
 
 
 



 
 

  

  20 

 Harmonogram hlavních akcí ve farnosti po Velikonocích 2006 
 

24.4.2006 Pond�lí   P�ijímací zkoušky na BIGY a 
SOU Adolpha Kolpinga Škola 

1.5.2006 Pond�lí  Zájezd do Prahy  

7.5.2006 Ned�le 16:00 Koncert barokní hudby – 
Musica Poetica   

12.5.2006 Pátek 17:30 P�íprava d�ti 
k 1. sv. p�ijímání 

Kaple sv. 
Barbory 

19.5.2006 Pátek 17:30 P�íprava d�ti 
k 1. sv. p�ijímání 

Kaple sv. 
Barbory 

3.6.2006 Sobota 14:00 Svátost smí�ení pro d�ti a 
setkání d�tí na fa�e 

Kostel sv. 
Prokopa 

4.6.2006 Ned�le 10:30 První svaté p�ijímání d�tí  
24.6.2006 Sobota 8:30 OREL - fotbal  

28.6.2006 St�eda 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. 
– ukon�ení šk. roku 

Kostel sv. 
Prokopa 

30.6.2006 Pátek 18:00 Mše svatá na pod�kování za 
ukon�ený školní rok  

Kostel sv. 
Prokopa 

1.7.2006 Sobota 17:00 Poutní mše svatá  Kostel sv. 
Prokopa 

1.7.2006 Sobota od 18:00 Farní pou� – setkání farník� Farní zahrada 

2.7.2006 Ned�le 14:00 Svátostné požehnání 
a Te Deum 

Kostel sv. 
Prokopa 

2.7.2006 Ned�le 14:30 Farní pou� – setkání farník� Farní zahrada 
5.7.2006 pond�lí   Pou� na Vítochov   

9.7.- 22.7.     Letní tábor Kolpingova díla Blansko 
1.8. - 6.8.     Zájezd do 
íma  Itálie 
19. - 20.8.     Pou� na sv.Hostýn (Orel)   

4.9.2006 Pond�lí 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. 
– zahájení šk. roku 

Kostel sv. 
Prokopa 

16.9.2006 Sobota   Pou� farnosti Praha 
21.10.2006 Sobota   Festival schol – "LaFesta" DDM 

22.11.2006 St�eda 8:00 – 
17:00 

Den otev�ených dve�í BIGY, 
SOU A.K. 

Škola 

19.12.2006 Úterý 16:00 Živý betlém Nám�stí 
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Benedikt XVI.: B	h je láska 

1. „B�h je láska; kdo z�stává v lásce, z�stává v Bohu a B�h z�stává v n�m“ (Jan 
4,16). Tato slova z prvního listu apoštola Jana vyjad�ují s jedine�nou jasností ohnisko 
k�es�anské víry: k�es�anský obraz Boha a také z toho vyplývající obraz �lov�ka a 
jeho cesty. Krom� toho nám v témže verši Jan nabízí jakousi formuli k�es�anské 
existence: „Poznali jsme lásku, jakou má B�h k nám a uv��ili jsme jí“ (srov. 4,16).  

Uv��ili jsme lásce Boží – Tak m�že k�es�an vyjád�it základní rozhodnutí svého 
života. Na po�átku toho, že jsem k�es�anem, (Christsein), nestojí mravní rozhodnutí  
nebo velká Idea, nýbrž setkání s událostí, s jednou Osobou, která dává našemu životu 
nový horizont a tím jeho rozhodující sm�r. Jan ve svém evangeliu vyjád�il tuto 
událost následujícími slovy: „Tak B�h miloval sv�t, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v n�ho v��í, ..... m�l život v��ný“  (3,16). S ohniskovým 
postavením lásky k�es�anská víra p�ijala, co byl vnit�ní st�ed víry Izraele a tomuto 
st�edu zárove	 dala novou hloubku a ší�ku. Vždy� v��ící Izraelita se denn� modlí 
slova z knihy Deuteronoium, jimiž dokáže shrnout jádro své existence: „Slyš, Izrali, 
Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“  (6,4-5). Ježíš pak toto 
p�ikázání o lásce k Bohu spojil s p�ikázáním o lásce k bližnímu z knihy Levitikus: 
„Budeš milovat svého bližního jako sebe samého“  (19,18, srov. Mk 12,29-31). 
Jelikož nás B�h nejprve miloval (s rov. 1 Jan 4,10), láska už není pouze „p�ikázání“ 
nýbrž odpov�� na dar lásky, s kterým nám jde B�h vst�íc.  

Ve sv�t�, v n�mž se n�kdy se jménem Boha spojuje msta nebo dokonce povinnost 
nenávid�t a páchat násilí, je toto poselství zvláš� aktuální a má velmi konkrétní 
význam. Proto bych rád ve své první encyklice mluvil o lásce, jíž nás B�h zahrnuje a 
kterou máme p�edávat dál. Tím jsou už p�edznamenány ob� velké, úzce spojené �ásti 
tohoto listu. První bude mít píše spekulativní ráz, jelikož v ní míním objasnit – na 
po�átku svého pontifikátu – n�které podstatné body o lásce, kterou B�h tajemným 
zp�sobem a zcela nezištn� nabízí, a zárove	 odhalit vnit�ní spojení mezi touto Boží  
láskou a skute�ností lidské lásky. Druhý díl bude mít konkrétn�jíš ráz, nebo� se má 
zabývat tím, jak cí rkev prakticky plní p�íkázání milovat bližního. Téma se tím 
ukazuje jako velmi dalekosáhlé; vy�erpávající poj ednání však p�esahuje ú�el této 
encykliky. Mým p�áním je, d�kladn� se zam��it na n�které základní prvky, abych 
probudil ve sv�t� nové oživení praktické odpov�di �lov�ka na Boží lásku. 
 
Úvod k první encyklice papeže Benedikta XIV. Deus Caritas Est
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INFORMACE Z FARNOSTI Ž�ÁR NAD SÁZAVOU II. 
P�I KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
A SVATÉHO MIKULÁŠE 
 
 
Informace o opravách kostela 
 

Protože máme možnost p�evést do letošního roku nevy�erpanou �ást státní 
dotace, m�žeme pokra�ovat v  další etap� oprav. K t�mto prost�edk�m 
pravd�podobn� p�ibude p�ísp�vek m�sta Ž�áru nad Sázavou ve výši 600 000 K� a 
dá-li Pán a Kraj Vyso�ina, tak možná i 200 000 K� z kraj e. Práce za�aly již v 
polovin� ledna, kdy pracovníci stavební firmy „A+Š“  opravovali štuky v klenbách 
severní �ásti transeptu. Bylo nutné t am p�itáp�t, aby i  v mrazivém po�así mohly 
práce bez v�tších problém� pokra�ovat. Než nastane teplejší po�así, využíváme �as k 
odstra	ování starých nát�r� a k opravám omítek v severní záv�rové kapli. Sou�asn� 
elektriká�i pracují na rozvodech pro nové osv�tlení chrámu. Na ja�e nastoupí 

malí�ská firma pana Rouzka a bude provedena 
výmalba jižní bo�ní lodi chrámu a také celého 
transeptu nad varhanami. T�šíme se na chvíli, kdy se 
na tomto choulostivém míst� bude moci rozebrat  
lešení; ovšem vzáp�tí se postaví na prot�jší stran� u  
sakristie. Rádi bychom také tyto práce dokon�ili do 
konce �ervna, v�etn� výmalby. V lét� budeme 
odpo�ívat... snad! 

Další �ást prací za�ne až po di ecézní pouti  
rodin, to znamená v polovin� zá�í. Ob�tní st�l 
budeme muset posunout a mírn� zm�nit provoz 
chrámu, protože bychom cht�li za�ít s opravami  
hlavní lodi, konkrétn� práv� v presbytá�i... V tu dobu 
se také budou m�nit okna v obou záv�rových kaplích 
kostela. �eká nás  ješt� mnoho práce a úkol�, které 
nechci složit� popisovat – jisté však je, že bez pomoci 
Ducha svatého a také Vás, mnoha dobrodinc�, 
bychom s pracemi daleko nedošli. I zde platí biblická 
slova žalmu: „Nestaví-li d�m Hospodin, marn� se 
lopotí, kdo ho stav�jí...“ 

Ješt� jednou „Pán odpla�“  všem 
pomocník�m, muž�m i ženám, dárc�m, sponzor�m i  
modlícím se! 

P. Vladimír Vojt�ch Záleský 
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Z klášterské farní kroniky 
 
• R. 1866 k�íž na cest� do Polni�ky, od 
íhy rolníka ze Stržanova zbudovaný, na 

jeho p�d� postavený, byl posv�cen 6. ned�li po svatém Duchu 1870. 
 
• K�íž u Sv�tnova na cest� do Cikhaje od Jána Vácy rolníka Sv�tnovského 

postaven, posv�cen v lét� 1866. 
 
• R. 1876 dne 6. srpna 

posv�cen byl obraz sv.  
Salvatora, jenž u sv. 
Salvatora v lese na míst� 
p�edešlého již sešlého byl  
daroval p. Christian Hauser 
revírník. 

 
• Zápis farní klášterské 

kroniky z roku 1876 (p�ed 
130 roky) nazna�uje 
v letech práv� probíhajících 
oprav, jaké úsilí vyvíjely 
p�edchozí generace 
k uchování SVÉHO 
kostela: „Oprava st�ech 
osv�d�uje se 
nedostate�nou. Klenutí 
v�nde promoká a chodba 
k�ížová podél chrámu Pán� 
ježto zevn�jší zd� se 
odtrhují od klenutí není  
daleko spadnutí. Do 
chodby farské i k�ížové prší  
stropem. Fará� obrátil se 
na centrální komis pro 
zachování památných,  
um�leckých staveb ve 
Vídni. Ta odevzdala žádost 
konservatorovi na Morav� 
hrab�ti Lichnovskému.“ 
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INFORMACE Z INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ 
P�SOBÍCÍCH VE FARNOSTECH 
 
 
Kolpingovo dílo �R, Biskupské gymnázium 
a SOU Adolpha Kolpinga informují 
 
Biskupské gymnázium a SOU Adolpha Kolpinga se b�hem své existence staly 
oázou, která nevtíravým zp�sobem pomáhá soust�edit v��ící a s vírou sympatizující  
studenty ze Ž�áru a okolí a umož	uje jim �erpat z duchovních pramen�. Atmosféra 
k�es�anské vzáj emnosti pomáhá student�m zakoušet v praxi Boží i vzájemnou lásku. 
Sílu �erpáme i z pravidelné st�ede�ní bohoslužby, která za�íná v 7:20 hodin, na 
kterou jste všichni srde�n� zváni. 

Naše škola je ot ev�ená všem. Snažíme se ukázat život z víry praktickým 
p�íkladem života. 

Evangelium, jako radostná zv�st, nás vede k láskyplnému p�ijetí každého,  
kdo p�ichází s up�ímností. 

V našem snažení nás povzbudilo úsp�šné zapojení do projekt� EU zam��ené 
na integraci žák� se speci álními vzd�lávacími pot�ebami. Investi�ní �ást projektu 
Biskupského gymnázia vyžadovala desetiprocentní spoluú�ast ze strany školy. Všem 
dárc�m, kte�í projekt podpo�ili, d�kujeme a vyjad�ujeme up�ímné Pán B�h zapla�! 
Dále vás prosíme o Vaše modlitby. 
 
Kolpingovo dílo �R je zde nejen pro své �leny a p�íznivce, ale také pro farnost! 

Naše �innost navazuje na odkaz katolického kn�ze a sociálního reformátora 
blahoslaveného Adolpha Kolpinga. Stejn� tak jako domy, které tento kn�z zakládal, 
slouží i náš ž�árský d�m pro nejr�zn�jší aktivity celé farnosti.  

Pravideln� se zde konají zkoušky farní ch schol, kurzy italského jazyka,  
setkání Klubu k�es�anských senior� a další kulturní a vzd�lávací akce. Každé pond�lí 
se zde schází d�ti v kroužku plastikového modelá�ství.  

Kolpingovo dílo �R nabízí pomoc také lidem v krizových životních 
situacích. Ve Ž�á�e nad Sázavou provozuje kontaktní centrum Spektrum, které 
pomáhá lidem ohroženým drogovou závislostí. 

Kolpingova rodina Ž�ár nad Sázavou po�ádá v termínu od 9. do 22. 
�ervence 2006 v rekrea�ním za�í zení „Vyhlídka“  v �eškovicích u Blanska letní tábor 
pro d�ti ve v�ku 7 – 15 let. D�ti jsou ubytovány na pokojích s vlastním sociálním 
za�ízením a k dispozici mají veškeré zázemí, sportovišt� a klubovny, které tento 
objekt skýtá. O d�ti se stará osv�d�ený a mnoha tábory prov��ený tým vedoucích. 
Cena pobytu je 2 350,- K�, v�etn� stravy, úrazového pojišt�ní a dopravy na tábor a 
zp�t.   
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Milé sestry, milí brat�i, p�átelé! 
P�ejeme vám všem   plné prožití  Velikonoc v pravé radosti a �erpání milosti, která se 

nám nabízí bez našich zásluh, zcela zdarma, skrze Krista zmrtvýchvstal ého.  
Velikono�ní radost  trvá až do skonání �asu a bude trvat  celou v��nost. 

 
B�h stvo�il �lov�ka pro úpln� dokonalé a trvalé št�stí, a chce, aby se �lov�k pro  

dobro a lásku rozhodl dobrovoln�. 
B�h v�noval �lov�ku  celý vesmír a dal i návod k používání všeho stvo�eného i 
pravidla jak použít sv�j vlastní život, jak žít. Kristus  ukázal cestu i  vzor svým 

životem  jako �lov�k na zemi. �lov�k není zákonodárcem, aby sám ur�oval, co je 
dobré a co je špatné. Ctnost je to, co �lov�ku prospívá, h�ích je to co škodí. 

Neexistuje h�ích, kterým by �lov�k neuškodil sám sob�, druhým, nebo dokonce velké 
skupin� lidí. 

�lov�k musí Bohu v��it, že mu  B�h dává skute�n� správný návod, a nehledat 
pochybné cesty a scestné rozkoše pod jakoukoliv záminkou. To je práv� ten strašný 

omyl, který p�sobí, že se �lov�k na zemi stává neš�astným a jeho v��ný život 
v blaženosti m�že být vážn� ohrožen. 

Nechejme se prozá�it Kristovým velikono�ním SV�TLEM jako rentgenovými 
paprsky. 

Sami, když se ztišíme a soust�edíme, v jeho sv�tle poznáme, co není úpln� v po�ádku 
a vede ke zlu. Bu�me bd�lí, v sázce je hodn� - kus št�stí na zemi a v��ná 

BLAŽENOST v nebi. Vždy� nebe nám otev�el Kristus svým k�ížem a  
zmrtvýchvstáním. D�kujme mu! 

 
Jásejme, zpívejme nejen ústy, ale i srdcem: 

Aleluja, Aleluja, Aleluja 
 

Za všechny z Kolpingova díla �R,  Biskupského gymnázia a SOU Adolpha Kolpinga 
Otec František Tišek Frá	a 

Otec Daniel Kolá� 
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Jednota Orla Ž�ár nad Sázavou 
 
 
Pravidelné aktivity a oddíly 
• Malý fotbal – muži (cca 20 �len�): úterý 20:00 – 22:00, ZŠ Palachova 

Vedoucí: Jaromír Dolanský – telefon: 604 348 977, e-mail: kotikovi@quick.cz 
• Malý fotbal – žáci (cca 15 �len�): pond�lí 16:00 – 17:00, 4. ZŠ, malá t�locvi�na 

    pátek 15:30 – 16:30, 4. ZŠ 
Vedoucí: Tomáš Kyncl – telefon: 737 529 040, e-mail: tom.kyncl@seznam.cz 

• Cvi�ení rodi�	 s d�tmi (cca 20 �len�): st�eda 15:30 – 17:00, 4. ZŠ, velká t�locv. 
Vedoucí: Mgr. Jitka Kvapilová, Jaroslava Zítková 

• Cvi�ení žen (cca 20 �len�): úterý 20:00 – 21:00, 4. ZŠ, velká t�locvi�na 
Vedoucí: Františka Šebelová 

• Volejbal – dosp�lí: pond�lí 18:30 – 20:00, 4. ZŠ, malá t�locvi�na 
Vedoucí: M. 
eho�ová – tel.: 737 646 626, e-mail: marketa.rehorova@zdas.cz 

• Florbal – muži: pátek 20:00 – 21:00, 4. ZŠ, velká t�locvi�na 
Vedoucí: Lukáš Dvo�ák – telefon: 723 911 343, e-mail: lukasekdv@centrum.cz 

• Cyklistika: dle vyhlášení 
Vedoucí: Lukáš Bárta – telefon: 608 577 511, e-mail: lukas.barta@centrum.cz 
 

Další kontakty: 
 
Rada jednoty: 
Starosta:  Bohuslav Kotík, 607 194 984, kotikovi@quick.cz 
Místostarosta:  Bohumil Vítek, 777 700 637, vertik@quick.cz 
Sekretá�:  Stanislav Mokrý, 606 253 225, s_mokry@zdas.cz 
�lenové rady:  Helena Belatková, 775 251 056 
  Lukáš Dvo�ák, 723 911 434, lukasekdv@centrum.cz 
  Eva Kincová 
  Petra Kincová 
  Petr Kvapil, 602 553 929 
  Tomáš Kyncl, 737 529 040, tom.kyncl@seznam.cz 
  Pavel Novotný, 737 634 405 
  Františka Šebelová 
 
�lenové ve funkcích Orla: 
Ladislav Kotík – generální sekretá� Orla, 724 076 476, ladislav.kotik@orel.cz 
Bohuslav Kotík – starosta župy Metod�jovy, 607 194 984, kotikovi@quick.cz 
Gabriela Kincová – �lenka Rady mládeže Orl a, 777 184 980, 120797@mail.muni.cz 
Martin Belatka – �len Rady mládeže Orla, 776 191 481, mbelatka@seznam.cz 
Helena Belatková – p�edsedkyn� župní revizní komise, 775 251 056 
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Letní tábor d�tí RADOST 
 
St�edisko Radost, ob�anské sdružení, ve spolupráci s farností sv. Prokopa na Tvrzi 1 
ve Ž�á�e nad Sázavou po�ádá o letních prázdninách letní tábor. 
  
RADOST je letní tábor d�tí ve v�ku 10 – 15 let, které žijí rády sportem a p�í rodou, 
jsou otužilé a rády si hrají, cvi�í a b�hají a cht�jí se zdokonalit v k�es�anském život�. 
Tábor leží v Orlických horách na samot� Amerika v katastru obce Klášterec nad 
Orlicí uprost�ed krásné p�írody, kde na 6 hektarech nechybí les, louka ani voda. 
Ubytování je v podsadových stanech. Každý ve�er mají k dispozici sprchy s teplou 
vodou. Jídlo je 5× denn�, ob�dy i ve�e�e va�ené – teplé, denn� je možnost ú�asti na 
mši svaté a spole�ných modliteb. 
Táboroví vedoucí spl	ují kvalifika�ní p�edpoklady stanovené MŠMT �R pro práci 
s d�tmi na tábo�e. St�edisko Radost je držitel em akreditace MŠMT �R pro po�ádání 
volno�asových aktivit a tábor�. 
 
Termíny:  1. b�h:  1. – 15. �ervence, 

2. b�h:   15. – 29. �ervence, 
3. b�h: 29. �ervence – 12. srpna. 

 
Spole�ná doprava je autobusem z Brna. Bližší informace na: www.taborradost.cz. 

taborradost@volny.cz 
otisek@volny.cz 

 
Nebo p�ímo na adrese: 
P. František Frá	a,  
Barvi�ova 80  
602 00 BRNO 
 
Informace na telefonním �ísle 604 285 020. 
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 DUCHOVNÍ �ETBA PRO DOBU VELIKONO�NÍ 
 
 
Vzk�íšení je jako… 
 
D�ti ze 4. t�ídy p�emýšlely, co znamenají Velikonoce a vzk�íšení. P�estože jejich 
odpov�di nezní n�jak zbožn�, jsou moc p�kné. M�žeme o nich p�emýšlet a doplnit si 
sami další p�irovnání. 
(P�evzato z �asopisu církevního spole�enství našich exulant� v N�mecku) 
 
VZK�ÍŠENÍ JE JAKO 
 
Radost; 
Ko�ka, která p�ede; 
Hodn� sv�tla; 
P�kná sv�ží tráva; 
Dobrý život; 
Slune�ní paprsek; 
Veselí; 
Radostní lidé; 
Sv�tlo v temnot�; 
Zdraví; 
Bezstarostný život; 
Slune�ní paprsky v zim�; 
Kvetoucí strom; 
Slavnostní den; 
Pes, který št�ká radostí; 
Semeno; 
Veselé dít�; 
Usm�vavý obli�ej; 
Pípající pták;… 
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Vol Ježíše 
 
Z knihy Zdislava Gajdoše: Tunely do Ráj(c)e (Sursum Tišnov/Brno 1996): 
 

„…Sestoupil z nebe na tuto zemi. Zam�nil sv�j královský šarlat za roucho 
pozemš�ana. Od�l se v �lov��enství, abychom se mohli odít v Boží p�irozenost. Stal 
se Synem �lov�ka, abychom se my mohli stát syny Božími. Ponížil se až do prachu 
zem�, abychom my byli povýšeni až ke tr�nu Božímu. A� bohat, stal se nejchudším na 
této zemi. Spal v cizích jeslích, jel po mo�i v cizí lodi, vezl se na cizím oslátku, byl 
poh�ben v cizím hrob�… Narodil se proti p�írodnímu zákonu, vyrostl ve skrytosti, žil 
jako služebník všech. Nem�l vyššího vzd�lání, nestál o lidskou p�íze�, nesklonil se 
nikdy p�ed žádným �lov�kem. 
 Když byl dít�tem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když 
byl mužem, ot�ásl celým národem i samými základy �ímské vele�íše. Ovládal zákony 
p�írody, chodil po vlnách mo�e, tišil bou�i, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval  
nemocné bez použití lék�, k�ísil mrtvé. Nep�átelé ho nemohli p�emoci, satan svést, 
smrt zni�it, hrob zadržet. Nade vším zvít�zil p�evahou své božské moci. 
 Nenapsal jedinou knihu, ale ani do nejv�tších knihoven sv�ta by se nevešly 
knihy, které byly napsány o N�m. Nesložil žádnou píse�, ale svou odpoušt�jící láskou, 
milostí a darem spasení  rozezvu�el písn�mi chvály více srdcí  než všichni básníci  
sv�ta. Nezaložil náboženskou školu, v�decký ústav, výchovný seminá�, ale všecky 
školy vzd�laných národ� se nemohou pochlubit tolika žáky jako On. 
 Neza�ídil si léka�skou ordinaci, avšak uzdravil více chorých duší než  tisíce 
léka�� nemocných t�l. Nevel el žádné armád�, neodpíral násilím svým nep�átel�m. 
Nedobyl železem ani pí� p�dy, a p�ece žádný voj ev�dce nem�l tolik dobrovolník�  
jako On, nikdo nedobyl tolik království jako On. 
 Mocí své lásky a poselstvím Evangelia 
p�etvo�il celý sv�t. Velicí mužové p�išli a odešli. On 
však žije a bude mít poslední slovo k d�jinám lidstva. 
Všichni lidé zklamali. On nikdy nikoho. Všichni 
zh�ešili, On jediný z�stal svatý, v��n� dokonalý, 
nejkrásn�jší mezi syny lidskými i and�l y. Svrchovan� 
vyvýšený a oslavený. A tento Ježíš Kristus je 
Spasitelem sv�ta – též i m�j Spasitel a p�ímluvce u 
Boha. Chceš-li, bude také tv�j. Poko� se p�ed Ním, 
vydej se Jemu, provolej Ho Králem svého srdce i  
života. Okusíš Jeho lásku, prožiješ Jeho moc a budeš  
ú�asten Jeho slávy. 
 Vol Ježíše, nikdo není jako On!...“ 
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Dobou postní s kardinálem Špidlíkem 
 
Doba postní letos za�ala Popele�ní st�edou již 1. b�ezna. Popele�ní st�eda, Popelec, 
zna�ení v��ící ch znamením k�íže, které kn�z �iní popelem ze spálených ratolestí z 
lo	ské Kv�tné ned�le. 
 
Na toto téma �íká P. Tomáš kardinál Špidlík: 
„Všechno se zm�ní v popel. M�j d�m, m�j od�v, ná�iní, peníze, les, louka. Pes, který 
mne provází, i zví�e ve stáji. Zm�ní se v popel i ruka, kterou píši, i �toucí oko a celé 
mé t�lo. Lidé, které jsem miloval, i lidé, které jsem nenávid�l, i lidé, kterých jsem se 
bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, i co malým, i co opovrhovaným, všechno se 
zm�ní v popel, všechno… 
ALE 
popel se sv�tí a žehná. Požehnání a sv�cení v Bibli je symbolem života. 	emu 
požehnal B�h, to žije, roste a vzkvétá. Popel je obraz  smrti a požehnání, symbol  
života. Smrt, ob��, p�st, zap�ení, pokání, to vše jsou negativní zkušenosti. V��íme-li  
evangeliu – vše nabývá pozitivní hodnotu. Popel  se stává obrazem budoucích kv�t�  
ve v��ném život�.“ 
 
V jiné knize odpovídá P. Tomáš kardinál Špidlík na jiné otázky, související s postní 
kající dobou: 
- Je možné ud�lat seznam všech špatných myšlenek? 
Na první pohled se to zdá nemožné. Vždy� ponoukání ke zlu jsou tak hojná a tak 
rozmanitá, že je nikdo nedokáže vypo�ítat. Ale je také nutno �íci, že jisté ne�esti jsou 
�asté. Proto již literatura helénistické doby nabízí seznamy ne�estí. Evagrius na 
konci 4. století p�edložil seznam osmi „obecných myšlenek“, který se pak stal 
tradi�ním, protože se do n�ho mohou za�adit a popsat r�zná pokušení, která �lov�ka 
obvykl e napadají. 
- A jaký je tedy ten tradi�ní katalog? 
Evagrius jej ve svém „Praktickém traktátu“ p�edkládá takto: „Celkem je osm 
obecných myšlenek, které zahrnují všechny špatné myšl enky: první je obžerství 
(mlsnost), pak smilstvo, t�etí lakomství, �tvrtá smutek, pátá hn�v, šestá omrzelost, 
sedmá marnivost, osmá pak pýcha.“ 
- Ale to je totéž jako seznam „sedmi hlavních h�ích	“… 
Opravdu je tomu tak. Avšak sv. �eho� Veliký zm�nil po�adí. Pýchu položil na první  
místo jako ko�en všech ne�estí. Krom� toho marnivost a pýcha jsou považovány za 
jedinou ne�est, a tak se po�et zmenšil na sedm. �ecký výraz „omrzelost“ se dob�e 
nechápal, a proto se hovo�ilo prost� o „lenosti“. Naprosto zvrácený smutek, který se 
projevuje, když se rmoutíme nad úsp�chem svého bližního, místo abychom se z n�ho 
t�šili, byl definován jako „závist“; tento výraz nahradil v latinském seznamu 
„smutek“. Dospíváme tak k seznamu, který p�edkládají naše katechismy… 
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Jakub Deml 
Vyjd�te z pouští, proroci! 
 
Vyjd�te z pouští, proroci, snad ješt� odpušt�ní 
skrze vaše ruce sešle nám B�h, a vaše o�i, 
do b�la rozžhavené ve výhních lásky, sko�í 
do naší tmy a bolesti jak v žalá� sv�tlo denní! 
 
Také my jednou jsme milovali a vzpomínajíce 
o vaši pomoc a bratrství te� žadoníme: 
Pohle�te na naši ch�zi váhavou a na naše líce 
podez�ele bledé a vyhaslé, neb víme, 
 
že hranici studu jsme p�ešli: Jest pravda, 
všichni nám lhou, �íkajíce: Kypíte zdravím! 
Ale kdy, jako d�ív, život nám zavdá 
z poháru mladosti nápojem pravým? 
 
Odpov�� vaše, proroci, zlá jest a spravedlivá: 
Do božího království vcházejí jenom d�ti! 
K smíchu je toto slovo, platí však odjakživa. 
A o kterých neplatí, všichni jsou kleti! 
 
Mali�ký narodil se nám, neb t�sná je brána 
a uzounká cesta, po které p�jde touto zemí: 
Také všechna kvítka p�ed jeho zrakem jsou k�ížem znamenána, 
jak každý pták s rozpjatými perut�mi. 
 
Velikono�ní Beránek byl zabit. Ale v Otce svého l�n�, 
ve sv�tle, jež pravdou plane, zázrakem se mihotá, 
mezi evangelickými zví�aty a na svém tr�n� 
uprost�ed And�l� a harf otvírá Knihu života. 
_________________ 
Ze sbírky Verše �eské 
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Tradice velikono�ních symbol	 
 
Beránek, k�íž, ohe�, svíce, kraslice a pomlázka, vají�ko a zají�ek jsou symboly, 
jejichž význam lidovým zp�sobem p�ibližuje tajemství vzk�íšení, tajemství velikonoc, 
které p�ekonávají smrt a p�inášejí nad�ji nového života. 
 
Beránek 
Byl rozší�eným symbolem ve St�edozemí již p�ed p�í chodem Krista, vždy� všechny 
p�ímo�ské civilizace p�stovaly pastevectví po celá tisíciletí. V hebrejské tradici  

symbolizují ove�ky Izraelitu jako ovci Božího stáda, jehož 
Pastý�em je B�h. Odtud se v k�es�anské tradici dostalo 
Kristu symbolu Božího Beránka, �asto znázorn�ného 
s praporem vít�zného k�íže v barv� krve na bílém podklad� 
nevinnosti. Hlubší pochopení nás vede až ke svátk�m 
Paschy – P�ejití, kdy se beránek zabíjel na památku 
vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Podobn� i Kristus, 
nový Beránek Boží, nás vyvádí bezpe�n� z otroctví h�íchu a 
smrti svým vzk�íšením a nabídkou spásy. V tomto smyslu 

ozna�il Krista sv. Jan K�titel. Protože je vykoupení z h�ích� základním pro dosažení  
odpušt�ní a spásy, stal se Beránek Boží symbolem obnovy života, božské síly, která 
vít�zí nad zlem a smrtí. 
 
K�íž 
Znali jej snad ve všech kulturách, je mnohem starší než k�es�anství. Záhy byl chápán 
jako znak n��eho univerzálního, jako propojení sv�ta božského a lidského, nebe a 
zem�, sm�ru vertikálního a hori zontálního. M�l r�zné tvary, �asto byl talismanem, 
symbolem v��nosti nebo klí�em k božským znalostem. Symbolizoval také minulost i 
plodnost. Latinský výraz crux, lid.kruciáda ale také ozna�oval souvislost 

s mu�ednictvím nebo nešt�stí �i bídu, potupení a vyvržení, 
totální odsouzení a smrt. Teprve vzk�íšením Krista dostal 
symbol k�íže nový význam a stal se znamením vít�zství nad 
smrtí a h�íchem, nejd�ležit�jším symbolem paradoxu 
k�es�anství: Vít�zství ve smrti, symbolem Ob�ti, která má 
smysl, protože zachra	uje z lásky. 

 
Ohe
 
Zapálení ohn� na za�átku liturgie vigilie Vzk�íšení symbolizuje p�íchod Krista 
zmrtvýchvstalého, který p�ináší h�ejivou lásku a sv�tlo pravdy do našich srdcí. Od 
velikono�ního ohn� se zapaluje velikono�ní svíce, op�t symbol Krista a od n�j svíce 
nás všech. 
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Svíce 
Svým ohn�m vyza�uje sv�tlo i teplo, a sou�asn� se stravuje v plameni. Sv�tlo svíce je 
znamením života ve všech kulturách. Velikono�ní svíce – paškál – a slavnost sv�tla 

na po�átku liturgie Vzk�íšení na Bílou sobotu má své ko�eny v tradici  
prvotní církve, kdy se velikono�ní vigilie Vzk�íšení proza�ovala sv�tlem 
mnoha svící – tehdy i dnes svíce symbolizovala zmrtvýchvstalého Krista,  
který zvít�zil nad smrtí jako dárce a nositel života. Paškál se zapaluje od 
posv�ceného velikono�ního ohn� a za t�ikrát opakovaného zp�vu „Sv�tlo 
Kristovo“  ho kn�z nese do tmavého kostel a. Tak si p�ipomínáme, jakým 
rozhodujícím obratem je Kristovo Vzk�íšení, které prom�	uje noc v den a 

tmu ve sv�tlo. Všichni si pak zapalují svíce od doneseného paškálu a sv�tlo se 
postupn� rozlévá a p�emáhá tmu. Tak se zapalují a rozj as	ují i srdce v��í cích radostí 
nad zmrtvýchvstalým Vít�zem – Kristem. Bílá barva paškálu symbolizuje nad�ji a 
nový život, zdobení paškálu motivem k�íže provádí kn�z, voskovými h�eby 
zd�raz	uje rány Kristovy a �ecká písmena al fa a omega nazna�ují Ježíše, který j e na 
po�átku i na konci d�jin. Na velikono�ní svíci také m�žeme spat�it zdobné motivy – 
symboly beránka, stromu, slune�ních paprsk� i vody života. 
 
Pomlázka a kraslice 
Lidové zvyky p�inesly také lidovou zábavu, koledy velikono�ního „�erveného 
pond�lí“  a mládence, kte�í pomlázkami p�ináší „pomlazení“, omlazení d�v�at�m a 
ženám. Od malých pomlázek se liší objemné korbá�e �i tatary, které se nosí p�i 
koled� jako symbol mužného stavu. Za omlazení se p�irozen� musí zaplatit 
v naturáliích; k tomu slouží kraslice, krásná malovaná vyfouknutá 
vají�ka. Od �ervených kraslic, symbolizujících rozkv�t  života, dostalo 
název i „�ervené“  velikono�ní pond�lí. – Platí se ale také i plným 
barveným vají�kem a n�kde konzumují zdobeného beránka. 
 
Vají�ko  
Je symbolem vzniku života od nepam�ti. Ve vícevýznamovém postavení znamenalo 
zárode�ný stav, životní sílu, vznik kosmu, narození i nesmrtelnost, také díky 
sko�ápce bezpe�í, skrytý život, plodnost; proto již v p�edk�es�anských dobách bylo 
n�kde dáváno do hrobu k mrtvému. Velikonoce p�evzaly vají�ko jako symbol daru 
života, který klí�í ve skrytosti a náhle vstupuje do sv�ta jako zmrtvýchvstalý Kristus. 
 
Zají�ek 
Býval �asto zobrazován u nohou Panny Marie v bílé barv�. M�lo to symbolizovat 
vít�zství �istoty nad t�lesnými pudy, které o sob� dávají v�d�t nejvíce na ja�e. N�kde 
se hledají velikono�ní vají�ka ukrytá po zahradách �i domácnostech a t ato hra je 
nazvána hon�ním velikono�ního zajíce. Plachý zajíc symbolizuje plynoucí �as, 
ošidnost pocitu krátkého št�stí i tajemství smrti v b�hu �asu. Symbolizuje t aké 
bd�lost, protože nemá o�ní ví�ka a vypadá to, jako by nikdy nespal. 
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Co znamenají Velikonoce 
(P�evzato z rozhovoru našeho otce biskupa mons. Vojt�cha Cikrleho pro tisk) 
 
Co znamenají Velikonoce pro vás? 
Velikonoce hluboce prožívám už od mládí a každý rok p�idávám n�kolik barevných 
kamínk� do mozaiky obrazu o lásce Boha k nám. V d�tství jsem vnímal a prožíval 

hlavn� ty vn�jší v�ci Svatého týdne, jako je t�eba 
hrkání �i p�íprava a pr�b�h slavnostní liturgie. Nejvíc 
jsem ale asi prožíval Velikono�ní pond�lí, jak už to u 
kluk� bývá. Ten hlavní smysl Velikonoc – Kristovo 
vít�zství nad zl em – se mi jaksi vytrácel. P�esto mn� 
ty vn�jší v�ci pomáhaly jít dál. Nyní, jako biskup, 
zcel a zvl áštn� prožívám hodiny, ve kterých se bolest  
v�rnosti a lásky prom�	uje v radost. A to v radost tak 
velkou, že �lov�k t�žko hledá zp�sob pro její 
vyjád�ení. 
Jaké tradi�ní velikono�ní zvyky dodržujete? 

Každoro�n� obcházím všechny obyvatelky na biskupství s pomlázkou, kterou si  
odmali�ka s bratrem sami pleteme. 
Nezdá se vám, že stejn� jako Vánoce jsou i Velikonoce spíše záležitostí materiální než 
duchovní? 
Nedá se to �íci jednozna�n�, je t�eba rozlišovat. Lidé vnímaví pro duchovní v�ci tyto 
svátky nep�ijímají jen v tom materiálním rozm�ru, i když velikono�ní zvyky t aké 
dodržují. A možná ani u  t�ch ostatních, i když to nahlas ne�íkají, nejde j en o to  
„viditelné“. 
Hodn� cestujete a set káváte se s mnoha lidmi a �asto možná i ne�ekanými situacemi. 
Na kterou p�íhodu rád vzpomínáte? 
Nejr�zn�jší trapasy a vesel é situace opravdu zažívám �asto a p�iznám se, že na n� 
moc rád vzpomínám. Jednu takovou perli�ku jsem zažil po bi�mování v jedné 
farnosti naší diecéze. Zastavili m� starší manželé, a ta paní povídá: „Pane biskupe, že 
si od nás vezmete jablí�ka?“  – „Ale aby vám nechyb�la,“  strachoval jsem se. A ona 
m� pot�šila v�tou: „Nebojte se, nám se jich letos urodilo tolik, že je dáváme i  
prasat�m.“ Tak jsem si je bez obav vzal. 
Co byste pop�ál k Velikonoc�m? 
To, co d�lá Velikonoce krásnými, je zp�ítomn�ní událostí, souvisejících 
s vysvobozením �lov�ka z otroctví h�í chu a zla, kt eré ho svazuje. P�eji všem lidem, 
aby se jich toto velikono�ní poselství v hloubi duše dotklo a p�ineslo do jejich života 
novou nad�ji. 
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Non ego sed tu (Ne já, ale Ty) – heslo našeho 
diecézního otce biskupa je zkratkou ozv�ny slov 
Panny Marie a Ježíše Krista jako vyjád�ení touhy 
odevzdat sv�j život do rukou milujícího Boha. 
Mons. ThLic. Vojt�ch Cikrle se narodil p�ed 
šedesáti roky 20. srpna 1946 v Brn� –  
Bosonohách. Protože jeho otec byl z politických 
d�vod� jedenáct let v�zn�n, vyu�il se sléva�em a 
maturovat mohl až pozd�ji po absolvování 
Ve�erní školy pro pracující v Brn�. Jako d�lník 
pracoval ve Šmeralových závodech, ve Zbrojovce 
a na stavb� dálnice Praha – Brno. V r. 1971 byl 
p�ijat ke studiu teologie do Litom��ic. Na kn�ze 

byl vysv�cen v roce 1976 a poté p�sobil v �ad� farností brn�nské diecéze. V letech 
1982 až 1990 vykonával funkci pref ekta, pozd�ji rektora Kn�žského seminá�e p�i  
bohoslovecké fakult� v Litom��icích. V roce 1990 byl Svatým otcem Janem Pavlem 
II. jmenován v po�adí t�ináctým sídelním biskupem brn�nské diecéze. Otec biskup 
Vojt�ch je p�i 	eské biskupské konferenci zodpov�dný za duchovní službu v armád�, 
za rodiny a sociální pé�i a za kn�žskou formaci. Je také autorem n�kolika publikací  
s krátkými medita�ními texty k povzbuzení a zamyšlení (Ne já, ale Ty; …aby mohlo 
vyr�st n�co krásn�jšího…). Otec biskup navšt�vuje ž�árské farnosti pom�rn� 
pravideln� p�i setkání rodin ve ž�árském klášte�e i p�i jiných p�íležitostech. K jeho 
pastý�ské služb� mu p�ejeme hojnost Božího požehnání. 
 
 
 
Katolický kn�z prof. dr. Tomáš Halík v lo	ském roce p�ednášel ve Ž�á�e na vážná 
témata. Pro zm�nu p�inášíme jeho úsm�vné vzpomínky na základní vojenskou 

službu, jak je p�inesl p�ed �asem jeden �asopis. Ze všeho nejvíce 
vzpomíná na podplukovníka Pe..ka: „Byla to velice svérázná 
postava vojenské katedry. Pamatuji si, jak mi �íkal: Halík, vy se na 
m� koukáte jako ran�ná srna, nebo Halík, vy nosíte ten opasek jako 
podvazkový pás. Vrchol všeho bylo, když �íkal, aniž by cokoliv tušil 
o mém skrytém poslání: Halík, to není pochod, to je liturgie. – Naši 
�etu nazýval zásadn� Orlové. Když jsme byli nastoupeni, h�ímal: 
Orlové, když zavelím vpravo hle�, tak se díváte všichni na m�, by� 
by vlevo krá�ela stáda nahých žen. – Sm�ji se dodnes, když si 

vzpomenu, jak �íkal: Chlapci, jdete p�írodou a �íkáte si ke�í�ky, ke�í�ky, a já všude 
vidím palebná kulometná hnízda. Také jeho další výrok rád a �asto používám 
dodnes: Když nemohu spát, zabývám se myšlenkou, jak uvést celý vesmír do stavu 
bojové pohotovosti.“ (Z tisku vybral pp) 
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UDÁLOSTI A INFORMACE 
 
 
 
K volbám z listu biskup	 Pokoj a dobro 
Z listu Pokoj a dobro, který vydal sekretari át �eské biskupské konference p�ed p�ti  
roky v zá�í 2000 citujeme na ukázku a jako povzbuzení k budoucím volbám do 
samospráv m�st a obcí z jeho obsáhlého textu: „Vyzýváme i naše farnosti, sbory a 
obce, aby vytvá�el y prost�edí, v n�mž by vyr�staly vzd�lané, mravn� pevné osobnosti, 
lidé spole�ensky angažovaní, otev�ení a tolerantní, schopní reflektovat a aktivn� 
ovliv�ovat spole�enský život. Duchovní zakotvení v Bohu je základem této životní 
orientace, v níž má odpov�dnost za osobní i pospolitý život prvo�adé místo…“ – Celý 
dokument má 27 stran a je možno ho studovat na internetu (http://tisk.cirkev.cz/). 
 
Nová encyklika B�h je láska papeže Benedikta XVI. 

Na Hod Boží váno�ní, o slavnosti Narození Pán� 25. 12. 
2005 byla vydána první encyklika papeže Benedikta 
XVI. pod názvem B�h je láska. V první kapitole pod 
názvem Jednota lásky ve stvo�ení  a v d�jinách spásy se 
Svatý otec zabývá n�kolika významy pojmu láska 
s d�razem na božskou l ásku, která se zjevila v Ježíši  
Kristu, lásku božské Trojice. Slovem caritas nebo agapé 
k�es�ané vyjad�ovali lásku ob�tující se, dávající se, která 
vychází z jednotlivce, aby žila pro druhé. Takovou lásku 
p�inesl Kristus Ježíš k posv�cení, zušlecht�ní a prom�n� 

každé p�i rozené lidské lásky. – V druhé kapitola Caritas – Církev prokazuje lásku 
jako „Spole�enství  lásky“ pak papež konkretizuje úkoly církve a v��ících jako 
odpov�� na znamení doby, na pot�eby tohoto sv�ta. Ukazuje na úkol hlásání  
evangelia, na svátostný život a na di akonii jako na navzájem propojené úkoly j edné 
lásky ve strukturách nemocného sekulari zovaného sv�ta. P�eklad P. Josefa Kolá�ka, 
SJ naleznete na webových stránkách http//:www.radiovaticana.cz. 
 
T�etí evropské ekumenické setkání 
P�i lednovém zahájení p�íprav evropského t�etího ekumenického setkání potvrdil 
p�ed 150 delegáty r�zných církví a institucí papež Benedikt XVI. jako svou prioritu  
pokra�ování na cest� k plné a viditelné jednot� k�es�an�. Po letošních setkáních na 
národní úrovni se hlavní setkání uskute�ní v zá�í 2007 v Rumunsku.  
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75. výro�í Vatikánského rozhlasu 
Latinskou homilií Pia XI. bylo zahájeno vysílání Vatikánského rozhlasu 12. února 
1931 p�ed 75 roky. První stanici sestavoval od roku 1929 G. Marconi, vynálezce 
bezdrátového p�enosu. Od té doby byl p�enos mnohokrát modernizován. V únoru 
roku 1947 po žádosti arcibiskupa Josefa Berana bylo zaháj eno 22. dubna o 
svatovojt�šských slavnostech vysílání pro �eskoslovensko, podporované tehdy 
krátce i naší vládou. Dnes vysílání v mnoha jazykových mutacích p�ejímá p�es tisíc 
stanic v 70 zemích. �eský po�ad je vysílán každodenn� ve�er v 19:30 a reprizován 
Radiem Proglas ve 20:45 hodin.  
 
Katolický týdeník 
Katolický týdeník neustále vylepšuje svou kvalitu a p�ináší aktuální zprávy o 
nejd�ležit�jších událostech v oblastech, spojených s životem Církve. Objednat si jej  
m�žete na internetu (www.katyd.cz) nebo na následující adrese: 
Mediaservis, s. r. o. – Abocentrum 
Moravské nám�stí 12 D 
659 51 Brno 
tel: 541 233 232, fax: 541 616 160 
e-mail: abocentrum@mediaservis.cz 

 
Hrozí legalizace eutanazie 
V prosincové adventní dob� 2005 schválila Poslanecká sn�movna novelizaci  
Trestního zákoníku. Novela definuje nový trestný �in – usmrcení na žádost  
nevylé�iteln� nemocného – a zavádí za eutanazii trest do šesti let v�zení, ale 
nestanovuje p�itom žádnou spodní sazbu tohoto fiktivního rozp�tí. Pachatel tak m�že 
z�stat bez trestu. Novela tak otevírá p�ímou cestu k legalizaci eutanazie, pokud bude 
schválena senátem a podepsána prezidentem. Osv�timský doktor Mengele a jeho 
p�íznivci z �ad nacistických zr�d tak mají jist� radost, jak zdatní pohrobci jim ve 
sv�t� vyr�stají.  
 
Nová vlajka a standarta brn�nské diecéze 

V prosinci 2005 p�edstavil náš diecézní biskup vlajku a 
biskupskou standartu brn�nské diecéze. Jejich autorem 
je heraldik Zden�k Velebný z Ústí nad Orlicí. Na výb�ru 
t�chto symbol� se krom� ot ce biskupa podílela ješt� 
diecézní kn�žská rada. Vlajka má být užívána p�i  
slavnostních církevních setkáních, poutích mládeže a 
dalších p�íležitostech. Vlajka obsahuje modrý st�ední  

pruh, symbolizující mariánskou tradici, dále atributy hlavních patron�  sv. Petra a 
Pavla, klí�e a me�. Vn�jší �ervené, bílé a žluté pruhy vycházejí z barev znaku Brna a 
celé Moravy.  
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40 let od ukon�ení II. vatikánského koncilu 
V prosinci 2005 uplynulo �ty�icet rok� od ukon�ení II. vatikánského koncilu. 
V adventní dob� se tímto tématem zabýval arcibiskup Miloslav kardinál Vlk a 
zd�raznil neustálé p�sobení Ducha svat ého v církvi, reakci koncilu na „znamení  
doby“ , posílení nového v�domí o církvi a jejím poslání ve �ty�ech velkých 
konstitucích a dalších dokumentech koncilu, ekumenickou tendenci i schopnost 
hledat a nalézat Krista Ježíše v bližním, nacházejícím se ve složitých strukturách 
rozbitého sv�ta. I doba postní a velikono�ní je p�íležitostí k soust�ed�nému návratu 
k pramen�m II. Vatikána. Jeho dokumenty vydalo souborn� nakladat elství Zvon 
Praha v roce 1995. 
 
Recen ze na novou publikaci Ž�ár nad Sázavou v zrcadle staletí 
V prosinci 2005 vydal pro rodáky a p�átele Ž�áru nad Sázavou zajímavou knihu 
M�stský ú�ad s pracovníky Regionálního muzea. Jmenuje se Ž�ár nad Sázavou 

v zrcadle staletí a p�ináší množství zajímavých informací o 
výtvarných, i sakrálních památkách a nejr�zn�jších 
památnících na území m�sta a jeho okolí, s orientací na 
zhruba poslední t�i až �ty�i staletí. V podtitulku tedy mohlo 
být alespo	 vro�ení, které by ori entovalo nezasv�ceného 
�tená�e, protože vy�erpat obsahov� zvolený titul by 
znamenalo vytvo�it vícesvazkové dílo. Knihu m�žeme 
doporu�it s n�kolika kritickými výhradami. P�edevším v ní 
chybí s ohledem na celkový kontext a zvolený historický 
výsek solidní životopisný medailon olomouckého knížete 
Františka kardinál a Dietri chsteina, který povýšil Ž�ár na 
m�sto a významn� zasáhl do jeho d�jin i d�jin kláštera;  

p�itom erb rodový je zmi	ován n�kolikrát a v jiných p�ípadech životopisná 
poznámka nechybí. Prostor, který m�l  být v�nován této osobnosti – ve své dob� 
sv�tového významu a rozhledu, viz Svatoprokopský sborník z r. 2003 – zabírají  
poznámky, které se historie Ž�áru v�bec netýkají, nap�íklad odstavec o Giordano 
Brunovi. Další poznámky, které znehodnocují knihu, jsou nejapné dedukce o okázalé 
zbožnosti p�vodního majitele domu �. p. 543 se sgrafity Karl a N�mce na s. 65 a 64;  
na n�kterých místech také kostrbatá �eština, zvýraz	ující det aily pro autory d�ležité. 
Je sm�šné, upozor	uje-li  autor v knize na „zne�išt�ní maltou po poslední oprav� 
kostela“ a �adu dalších okrajových v�cí. V tomto a dalších p�ípadech se mohl 
angažovat s kartá�em a hadrou v ruce. Rovn�ž Seznam použité literatury a pramen�  
na s. 149 je velmi chudobný. Také socha� Jackel byl Mat�j Václav, nikoliv Matouš. 
Kniha z�ejm� zahajuje edi�ní historickou �adu, protože v ní zcel a absentují sakrální a 
jiné významné objekty, osobnosti, literatura atd. Je velmi p�kn� typograficky 
upravena a o to víc mrzí, že se auto�i nevyvarovali a nezdrželi n�kterých nedostatk� a 
nevyváženosti v hodnot� informací. (pp) 
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Rádio PROGLAS 
 
Technickou pomoc s nalad�ním 
p�íjmu si m�žete bezplatn� vyžádat  
u pana Ji�ího Nedv�da, Libušínská 
171/6, telefon 566 625 644. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spole�ný zpravodaj ž�árských farností, Velikonoce 2006. Redak�ní  návrh zpracoval Petr Pe	áz, SCS,  
ve spolupráci s ob�ma farnostmi. Korektury  a grafické zpracování pro tisk Zbyn�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. Ilus trace p�evzaty  z neautorizovaného tisku. Fotografie Zbyn�k Vintr, Ji�í  
P�ichystal a archiv farností. Auto�i ostatních text� uvedeni u ukáze k. Pro interní pot�ebu farností vydávají 
oba ž�árské farní ú�ady . 
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Pašije – plakát 


