SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
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FARNOST SVATÉHO PROKOPA ŢĎÁR NAD SÁZAVOU 1
Obvyklý pořad nedělních bohosluţeb: 7:30, 10:30 a 18:00
Bohosluţby v týdnu:
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota v 18:00, středa v 8:00
Návštěvy nemocných:
První pátek v měsíci a na poţádání.
Duchovní správce: P. Tomáš Holý
Kontaktní adresa:
Fara u svatého Prokopa, Tvrz 12, 591 01 Ţďár nad Sázavou 1
Telefon: 566 625 943
E-mail: prokopzr@seznam.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz
Kancelářské hodiny: Středa 10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00

FARNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE ŢĎÁR NAD SÁZ. 2
Obvyklý pořad nedělní bohosluţby:
Mše svatá vţdy v 9:05.
Bohosluţby v týdnu:
Pondělí, středa a pátek v 17:15,
čtvrtek v 17:00 adorace
Duchovní správce: P. Vladimír Vojtěch Záleský
Kontaktní adresa:
Římskokatolický farní úřad, Klášter 2,
591 02 Ţďár nad Sázavou 2
Telefon: 566 625 190
Mobil: 607 736 851
E-mail: zalesky@biskupstvi.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz
Návštěvy nemocných jsou kaţdý první pátek v měsíci a na poţádání.

Zpravodaj ţďárských farností, Vánoce 2010: Připravili duchovní obou farností a jejich spolupracovníci.
Redakční úprava Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty a fotografiemi farníci obou farností (autoři
uvedeni u článků). Tisk Unipress. Autoři fotografií uvedeni u článků. Zbývající fotografie archiv farnosti a
internet. Pro interní potřebu vydávají obě ţďárské farnosti. Aktuální číslo i archiv zpravodaje je
k dispozici na webových stránkách www.zdarskefarnosti.cz.
Návrhy článků pro velikonoční číslo zpravodaje: Chcete-li publikovat pozvánku nebo informace ve
velikonočním čísle společného farního zpravodaje, předejte své návrhy do 10. února 2010 příslušnému
duchovnímu správci.
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Milí farníci,
několik roků po revoluci sbírali skauti po drobných na nové šaty pro Jezulátko.
Věřící i nevěřící junáci se pak radovali, kdyţ bylo Jezulátko oblečeno do krásného
modrého roucha zdobeného zlatě vyšitou skautskou lilií. Kolik takových šatiček jiţ
Jezulátko dostalo v průběhu staletí od mnoha dárců... Má to nějaký význam? Není to
trochu jako kdyţ si děti hrají?
Kdyţ jsme byli pokřtěni a kmotr nás oblékl do bílého roucha, kněz přitom říkal:
„Byl jsi oblečen v Krista. Bílé roucho ať je znamením této důstojnosti...“ Tedy, my
jsme byli přioděni Jeţíšovým boţstvím, protoţe on se oděl naším lidstvím. Oblečené
roucho často vyjadřuje ţivotní změnu, novou roli. Slovo „hábit“ je z latinského
„habitus“, to znamená stav. My jsme byli vykoupeni a jsme v nové situaci.
Oblékání Jeţíška můţe být tedy hlubokým symbolem vděčnosti z daru
vykoupení. Kdyţ byla vosková soška Praţského Jezulátka nalezena v roce 1638
zahozená v harampádí a s uraţenýma ručkama, zaslechl prý karmelitánský mnich
Cyril slova: „Smilujte se nade mnou, a já se smiluji nad vámi. Jak mne budete ctít,
tak já vám budu ţehnat!“
Můţe to být i pozvání pro nás ke zboţnému proţití letošních Vánoc.
Pokojné a radostné dny vánočního času Vám všem přejí
P. Vladimír Vojtěch Záleský
P. Tomáš Holý
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VÁNOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŢĎÁR NAD SÁZAVOU I
SVATÉHO PROKOPA
Roráty v adventu:
 Pondělí 30. listopadu aţ čtvrtek 24. prosince:
V pondělí aţ sobotu rorátní mše svatá v 6:30 hodin.
Svatá zpověď:
 Čtvrtek 17. prosince: 16:00 – 18:00.
 Pátek 18. prosince: 16:00 – 18:00.
 Pondělí 21. prosince:
9:00–12:00, 14:00–19:00 (více zpovědníků).
Mše svaté o Vánocích:
 Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den:
6:30 Rorátní mše svatá.
16:00 Vigilie Narození Páně pro rodiče s dětmi.
24:00 Půlnoční mše svatá. J. Schreier: Missa pastoralis, barokní pastorely
J. Seehlinga, J. Ryby a I. Reimanna (Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
 Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 Mše svaté. 10:30 J. Schreier: Missa pastoralis, pastorely
J. Seehlinga, J. Ryby a I. Reimanna (Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
 Sobota 26. prosince – sv. Štěpána, jáhna a mučedníka: 7:30, 10:30 a 18:00.
7:30 Doprovází rytmická schola sv. Prokopa.
 Neděle 27. prosince – Slavnost svaté Rodiny – Jeţíše, Marie a Josefa:
7:30, 10:30 a 18:00 Mše svaté
 Pondělí 28. prosince – svátek svatých Mláďátek: 18:00 Mše svatá.
 Úterý 29. prosince: 18:00 Mše svatá.
 Středa 30. prosince: 8:00 Mše svatá.
 Čtvrtek 31. prosince – sv. Silvestra, papeţe:
16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o poţehnání.
 Pátek 1. ledna 2010 – Slavnost Matky Boţí, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00.
 Sobota 2. Ledna 2010: 18:00 Mše svatá.
 Neděle 3. ledna 2010 – 2. neděle po Narození Páně: 7:30, 10:30, 18:00.
 Úterý 5. ledna 2010 – Vigilie slavnosti Zjevení Páně:
18:00 Mše svatá s ţehnáním vody, kadidla a křídy.
 Středa 6. ledna 2010 – Slavnost Zjevení Páně: 8:00 a 18:00.
(Dále mše svaté podle obvyklého rozpisu.)
 Neděle 10. ledna 2010 – Slavnost Křtu Páně: 7:30, 9:30 a 18:00.
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VÁNOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŢĎÁR NAD SÁZAVOU II
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
A SVATÉHO MIKULÁŠE
 Neděle 20. prosince – 4. neděle adventní:
9:05 Adventní mše svatá s přinesením betlémského
světla.
Od 14:00 do 17:00 předvánoční svátost smíření,
zpovídat budou tři zpovědníci.
 Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den:
21:00 Vigilie slavnosti Narození Páně („půlnoční“).
F. X. Brixi: Pastorální mše svatá (Chrámový sbor Fons s orchestrem).
 Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně:
9:05 Mše svatá.
(Vánoční zpěv lidu).
Od 13:00 do 16:00 otevřen kostel pro veřejnost. Především rodiny s dětmi, s
přáteli a s návštěvami mohou navštívit baziliku a prohlédnout si betlém.
 Sobota 26. prosince – sv. Štěpána, jáhna a mučedníka:
9:05 Mše svatá.
 Neděle 27. prosince – Slavnost svaté Rodiny – Jeţíše, Marie a Josefa:
9:05 Mše svatá s obnovou manţelských slibů.
 Čtvrtek 31. prosince – sv. Silvestra, papeţe:
8:00 Ranní mše svatá na poděkování za uplynulý rok v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie.
23:00 Noční mše svatá na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boţí pomoc do
Nového roku 2010 v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Po
mši svaté přivítáme nový rok 2010 zpěvem státní hymny a za zvuků novoroční
fanfáry připijeme na zahřátí před poutními ambity.
 Pátek 1. ledna 2010 – Slavnost Matky Boţí, Panny Marie:
9:05 Mše svatá.
Světový den modliteb za mír.
 Neděle 3. ledna 2010 – 2. neděle po Narození Páně: 9:05.
 Středa 6. ledna 2010 – Slavnost Zjevení Páně:
17:15 Mše svatá.
 Neděle 10. ledna 2010 – Svátek Křtu Páně:
9:05 Mše svatá. J. Schreier: Missa pastoralis, barokní pastorely J. Seehlinga, J.
Ryby a I. Reimanna (Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
Dnes končí doba vánoční.
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DOPROVODNÉ KULTURNÍ PROGRAMY OBOU FARNOSTÍ
Neděle 13. prosince aţ středa 30. prosince 2009, kaple svaté Barbory

Výstava betlémů
Tradiční adventní a vánoční výstava betlémů jistě potěší malé i velké návštěvníky.

Neděle 13. prosince v 16:00 hodin, kostel svatého Prokopa

Adventní koncert Jakuba Pustiny
V pořadu vystoupí Jakub Pustina a jeho hosté David Nykl (bas), laureát Mezinárodní
soutěţe Jakuba Pustiny, a Richard Pohl (piano).
Úterý 15. prosince v 16:00, pódium před Starou radnicí na Náměstí Republiky

Ţivý Betlém
Bez Ţivého Betléma si snad advent ve Ţďáře ani neumíme představit. Malí i velcí se
opět mohou těšit na ţivé postavy z betlémů, zpěv koled a zvířátka.
Sobota 19. prosince od 18:00, kostel svatého Prokopa, a neděle 20. prosince od
9:00,bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše

Betlémské světlo
Jako kaţdý rok k nám prostřednictvím skautů opět doputuje malý plamínek
zaţehnutý aţ v dalekém Betlémě, aby symbolizoval radostnou zvěst o narození
Spasitele, která se rychle rozšířila po celém světě.
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Pátek 18. prosince aţ neděle 20. prosince, Městské divadlo Ţďár nad Sázavou

Ostrov Pohody 2009
18.12. PÁTEK
17:00 TANEC V ČASE VÁNOČNÍM
ZUŠ Františka Drdly Ţďár nad Sázavou, Taneční soubor GEN
19:30 POHLEDY DO NEBE – přednáška RNDr. Jiřího
GRYGARA o hvězdě Betlémské a jiných vesmírných tělesech
19.12. SOBOTA
14:00 TANCUJEME A ZPÍVÁME - Bystřinka, Rozmarýnek a
Studánka – vystoupení ţďárských folklórních souborů
15:00 O PALEČKOVI - pohádka o malém chytrém klučinovi
v podání divadla Paravánek z Brna
16:15 HASTRMANSKÁ POHÁDKA – veselá pohádka
Královská divadelní společnost EFFRENATA ze Ţďáru nad Sázavou
17:15 KLAUNSKÉ VÁNOCE - to musí být legrace, kdyţ klaun chystá Vánoce!
Dřevěné divadlo Jana Hrubce, Nové Město na Moravě
19:30 Jiří Pavlíček & OLD WAVE BAND – písničky pro starší, pokročilé i jinak
střelené, které ovšem jiţ dechovka minula
20.12. NEDĚLE
14:00 O ČERVENÉ KARKULCE - pohádková klasika, která vţdy potěší, divadlo
eMILLIon z Větrného Jeníkova
15:00 PYŠNÁ PRINCEZNA - překrásná pohádka pro celou rodinu, divadlo Studna
z Prahy (udělena Cena diváků na 15. mezinárodním divadelním festivalu "Bez
hranic", Český Těšín 2004)
16:30 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - představení o narození Jeţíška hrané velkými
marionetami, Zemanovo divadlo Brno
Mezi jednotlivými představeními bude ve foyer tradiční DĚTSKÁ DÍLNA – nápady
na dárky pro blízké a jejich výroba. Do HER A SOUTĚŢÍ Vás zapojí DUHA AZ
a Přístav vodních skautů RACEK ze Ţďáru nad Sázavou. Hrát a zpívat budou
proslavení Koledníci, vystoupí děti z folklórního souboru Kamínek. Provázet vás
budou Křemílek a Vochomůrka – dobrovolnice z Charity Ţďár nad Sázavou. Zdravé
pohoštění připraví Církev adventistů sd., oči potěší tvorba Jarky Horákové. Ve foyer
divadla bude umístěna výstava STROMEČKU VSTÁVEJ – zvyky a tradice na
Vysočině očima dětí ZŠ Palachova Ţďár nad Sázavou.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Aktuální program a další podrobnosti naleznete na www.ostrovpohody.cz.
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Čtvrtek 24. prosince v 17:00 hodin, věţ kostela svatého Prokopa

Troubení koled z věţe kostela svatého Prokopa
České koledy zazní v podání trubačů oděných v historických barvách města.
Pátek 25. prosince ve 14:30 hodin, kostel svatého
Prokopa

Jesličková poboţnost v kostele svatého
Prokopa
Nejen pro mládeţ farnosti, zpěvem doprovází
schola sv. Prokopa. Vánočně vyzdobený kostel je
veřejnosti otevřen po celý den.
Sobota 26. prosince ve 14:00 hodin, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie

Program dětí u jesliček v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie
Svatoštěpánská koleda u jesliček v klášterním
kostele.
Sobota 26. prosince v 17:00 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Koncert chrámového sboru FONS: Zpívej v čase vánočním
Zazní Pastorální mše svatá F. X. Brixiho a další skladby.
Neděle 27. prosince v 15:00 hodin, kostel svatého Prokopa

Vánoční koncert pěveckého sboru Svatopluk
Pro letošní vánoční a adventní koncerty připravuje Svatopluk z novinek Antonína
Tučapského „Hodie“, dále dvě části africké mše, Schreierovu moravskou vánoční
mši „Čuj, Miko, čuj!“ a Haydnovu „Missa brevis B-dur“.
Pondělí 28. prosince v 19:00 hodin, kostel svatého Prokopa

Sváteční koncert sboru Musica Sarensis
Pěvecký sbor Musica Sarensis oslaví tímto koncertem své patnácté narozeniny.
Sobota 9. ledna v 18:00, Konventní rybník

Rozloučení s Vánocemi – večerní bruslení na Konventním rybníce
Farní bruslení se uskuteční na Konventním rybníku, bude-li dostatečně silný led,
v předvečer svátku Křtu Páně v sobotu 9. ledna 2010 od 18:00 hodin. Rozloučení
s vánoční dobou bude zpestřeno společným programem pro děti i pro dospělé,
dobrou hudbou a občerstvením na zahřátí.
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Přehled nejbliţších plánovaných akcí
Zimní chaloupka
28. – 31. ledna 2010
Pro děti od 3. do 7. třídy se uskuteční zimní chaloupka na faře na Fryšavě v
termínu od 28. do 31. ledna 2010. Program bude pestrý – zimní radovánky na sněhu,
kreativní hry a aktivity. A tentokrát určitě překvapení! Přihlášky a další informace jsou k dispozici v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
v klášteře nebo u týmu vedoucích z letní chaloupky.
Lukáš Bořil

Světový den nemocných
12. února 2010
Při příleţitosti Světového dne nemocných a památky Panny Marie Lurdské
budeme i v příštím roce udělovat svátost nemocných. Bude několik příleţitostí:
společně při liturgii a také při návštěvách nemocných doma. Svátostnou posilu pro
dlouhodobě i akutně nemocné, starší osoby, psychicky nemocné nebo ty, které čeká
sloţitá operace je moţné přijmout v pátek 12. února v 17:15 hodin v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše.
Vladimír Záleský

Klub aktivních seniorů – KLAS
1. pololetí 2010
Sdruţení křesťanských seniorů zahájilo v září pravidelná setkávání v programu
KLAS. Do náplně setkání, které trvá asi 2,5 hodiny, patří trénink smyslů a paměti,
jednoduchá tělesná cvičení (na ţidli), cvičení psychomotoriky a podobně, a to
nenáročnou a zábavnou formou. Kaţdé setkání má určité hlavní téma, kde se formou
přednášky, besedy nebo vyprávění příběhu zaměříme na určitou problematiku.
Později, bude-li zájem, bychom mohli na tato témata zvát i odborníky.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, kde tři naši členové kurz absolvovali,
vycházelo z rakouského programu LIMA (Lebensqalität im Alter – kvalita ţivota ve
stáří), který je vyuţíván ve vídeňské arcidiecézi. Bude-li zájem, je moţné program
rozšířit i do klášterské farnosti při bazilice Nanebevzetí Panny Marie, případně vyuţít
i v dalších našich klubech a při jiných setkáních. V Klubovně seniorů v budově
České pojišťovny na Dolní ulici se setkáváme vţdy druhou středu v měsíci se
začátkem ve 14:30 hod. (přezutí nebo návleky a propisky s sebou).
V září jsme se formou vyprávění příběhu vrátili ke světovému setkání mládeţe
s papeţem v Kolíně nad Rýnem s otázkou: „Jak to bude v Brně?“ V říjnu jsme se
zabývali vývojem věkové struktury obyvatel a vztahy ve stáří. Listopadové téma bylo
Zdraví ve stáří a prosincové Reforma zdravotnictví a Čas ve stáří.
Dále chceme pokračovat 13. ledna, 10. února, 10. března a dále aţ do července –
vţdy druhou středu v měsíci. V dalších tématech se objeví bezpečnost v bytě i
ochrana proti násilí, zvyky a tradice, místní historie, zopakujeme téma vztahů ve
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stáří, připravíme se i na tradiční květnový poutní zájezd (pravděpodobně Číhošť,
Sedlec, Kutná Hora). Cílem je nejen udrţet si fyzické a duševní schopnosti, postarat
se o sebe, případně i o druhé, ale i to, ţe se můţeme setkat, popovídat si, aktivně se
zapojit do programu. Zveme všechny zájemce.
Stanislav Kodys

Pouť klášterské farnosti do Říma
18. – 24. dubna 2010
Přihlášek se letos sešlo tolik, ţe máme nejen zcela zaplněný autobus, ale i dlouhý
seznam náhradníků. Cestou do Věčného města navštívíme Assisi, město spojené
s ţivotem svatého Františka . V Římě si nenecháme ujít hlavní křesťanské baziliky,
generální audienci s papeţem ve Vatikánu, ale navštívíme i katakomby, Forum
Romanum či půvabnou čtvrť Trastevere. Na zpáteční cestě nás čeká zastávka
v Nursii, rodišti svatého Benedikta.
Zbyněk Vintr

Farní duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
10. – 11. května 2010
Po loňské přestávce způsobené nemocí otce Eliase se, dá-li Pán, opět můţeme
těšit na setkání s ním u nás ve Ţďáře nad Sázavou. Dvoudenní program tohoto kněze,
světově proslulého exorcisty, maltského minority, ale především zkušeného průvodce
duchovním ţivotem, je naplánován na 10. a 11. května 2010 v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Mikuláše.
Vladimír Záleský

Letní farní puťák
5. – 11. července 2010
V uplynulých letech jsme se toulali po hřebenech českých hor, které nám daly do
ţivota mnoho cenného: v Jizerských horách jsme zjistili, ţe i malé dítě můţe pohnout
skálou, v Děčínských skalách jsme si vyzkoušeli, ţe je moţné pohladit horu,
z Českého lesa jsme si přivezli poznatek, ţe řeka Radbuza můţe mít stovky pramenů,
a v Rychlebských horách jsme si ověřili, ţe vyčistit Českou republiku není nemoţné.
Novohradské hory budeme zkoumat od pondělí 5. do soboty 11. července a uţ
dneska jsme zvědaví, z které strany státní hranice jsou krásnější, z české nebo
rakouské? Bereme kaţdého, kdo uţ oslavil 12. narozeniny a unese si na zádech
všechno, co potřebuje na týden k přeţití v lese.
Vladimír Záleský

12. diecézní expedice mládeţe – Albánie: Země orlů
18. – 30. července 2010
Země mnoha protikladů: na jedné straně tisíce betonových bunkrů, na druhé
nedotknutá divočina hor. Země, jejíţ diktátorští vládci prohlašovali stát za první
ateistický na světě, a současně rodná zem světice Matky Terezy. Země pohostinných
a mírumilovných lidí, ale také nemilosrdného Kanunu a krevní msty, nad kterou
zůstává rozum stát... Je čas se tam podívat. Bude jistější začít modlitbou
v Medjugorje a skončit modlitbou u sv. Nauma a Sávy na Ochridu. Vladimír Záleský
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5. ledna 2009

Dekret o povýšení kostela na baziliku minor
Číslo protokolu: 1342/08/L
Vatikán, 5. ledna 2009
Nejdůstojnější Excelence,
s potěšením vám zasílám dekret, kterým Kongregace pro bohosluţbu a svátosti
uděluje titul bazilika minor farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Mikuláše, biskupa, ve Ţďáře nad Sázavou v brněnské diecézi.
Udělení titulu bazilika minor tomuto významnému kostelu má posílit pouto s
římskou církví a se Svatým otcem a zároveň povyšuje jeho příkladnost jako centra
zvláštní liturgické a pastorační činnosti v diecézi. Proto je také naším přáním
připomenout Vaší Excelenci výsady, které jsou s titulem bazilika minor spojeny,
stejně jako závazky a povinnosti liturgicko-pastoračního rázu, uvedené ve III. a IV.
kapitole dekretu Domus Ecclesiae ze dne 9. listopadu 1989 (srov. Notitiae 26 [1990]
15-17 a Acta Apostolicae Sedis 82 [1990] 438-440).
Při této příleţitosti Vám vyjadřuji svoji úctu a pozdravuji Vás.
Vaší nejdůstojnější Excelenci oddaný v Pánu
Albert Malcolm RANJITH
Arcibiskup sekretář
BRNĚNSKÁ DIECÉZE
Na základě dopisu Nejdůstojnějšího a Nejctihodnějšího pána Vojtěcha Cikrleho,
biskupa brněnského, ze dne 27. listopadu 2008, podle přání a proseb duchovenstva
i věřících, Kongregace pro bohosluţbu a svátosti z moci zvláštních pravomocí
svěřených jí Nejvyšším pontifikem Benediktem XVI. s potěšením uděluje farnímu
kostelu zasvěcenému Bohu ke cti Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie a svatého
biskupa Mikuláše ve městě Ţďár nad Sázavou na území zmiňované diecéze titul a
důstojnost BAZILIKY MINOR se všemi příslušnými právy a liturgickými výsadami
při zachování všech náleţitostí podle dekretu „De Titulo Basilicae Minoris“ (Titul
baziliky minor) ze dne 9. listopadu 1989.
Není ţádných dalších překáţek.
V sídle Kongregace pro bohosluţbu a svátosti dne 5. ledna 2009.
Antonius kardinál Canizares Llovera
Prefekt
Albertus Malcolmus Ranjith
Arcibiskup sekretář
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29. května 2009, Brno a další místa v České republice

Noc kostelů
V brněnské diecézi se poslední květnový
pátek otevřelo 25 kostelů, klášterů a modliteben
s programem Noci kostelů. Návštěvníci si mohli
vybrat z bohaté nabídky od zpívaných nešpor,
koncertů přes komentované prohlídky, divadelní
představení či výtvarné dílny, aţ po tichou
meditaci při svíčkách. Nejatraktivnějšími místy
byly běţně nepřístupné prostory kostelů a
klášterů – věţ kostela sv. Jakuba, kapucínské
zahrady a klášterní refektář, rajský dvůr nebo Loreta v minoritském kostele sv. Janů.
Velký zájem návštěvníků si získal poutnický pas, do kterého sbírali razítka
jednotlivých kostelů a odměněni byli certifikátem poutníka. Celou „noc“ provázela
pokojná atmosféra, obrovský zájem návštěvníků věřících i nevěřících a nadšení i
trpělivá sluţba pořadatelů. Bohu díky!
Církev mluvila řečí, které bylo rozumět. Věřící i nevěřící vypovídali o atmosféře,
kterou ještě v Brně nezaţili. Z letošní akce mám tu zkušenost, ţe lidé se nezajímali ani
tak o historii umění a architekturu, ale o náš klášterní ţivot. Několik lidí se mě
například zeptalo, proč mám kapuci nebo tři suky na provaze; a také jestli se mně
ţije v tom klášteře dobře.
P. Pavel Uhřík, OFMCap, rektor kapucínského kostela
Noc kostelů je pryč, ale u nás se z ní ţije dodnes a myslím, ţe ještě dlouho ţít
bude. Noc kostelů mě přesvědčila, ţe lidé zájem o kulturní a duchovní hodnoty mají.
Touto akcí jsme dali najevo, ţe církev musí být ţivá, která tak jako své kostely,
otevře i svá srdce.
Frt. Martin Macek, OH, provinciál Milosrdných bratří
Atmosféra celé noci byla téměř „rodinná“, i kdyţ lidé přicházeli a odcházeli.
Některé body programu byly velmi silné, např. dvě děvčata (konzervatoristky), obě
v bílém, sedí u stolku s kostkovaným ubrusem, na něm stará červená lampička, šálky
čaje, kostel ve tmě a ony čtou Malého prince. Zkuste si představit 100 lidí, jak dvacet
minut nedýchají, a pochopíte něco z atmosféry. P. ThLic. Jiří Kaňa, farář v Blansku
Hned na začátku se do Červeného kostela nahrnula spousta lidí, moţná i kvůli
bouřce, která právě vrcholila. Do půlnoci jich přišlo víc jak šest tisíc. Končíme
čtením ţalmu devatenáctého: Nebesa vypravují o slávě Boţí. Jsme unavení ale
spokojení. Dnešní noc ukázala, ţe brněnské chrámy neslouţí jen malé skupince
věřících. Kostel je otevřený dům, kde se mohou setkat lidé bez zábran a bez
předsudků. Mgr. Jiří Gruber, kazatel sboru českobratrské církve evangelické Brno 1
Mnozí lidé na první pohled vypadali, ţe se jen přišli „kouknout“ do kostela, ale
bylo poznat, ţe tam přicházejí i s otázkami a potřebami hlubšími. Někdy stačil jen
úsměv a pozdrav a myslím si, ţe i toto málo mohlo přinést mnoho dobrého.
P. Mgr. Petr Nešpor, rektor kostela sv. Michala
Zlata Součková
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5. – 10. července 2009, Rychlebské hory

Farní puťák na úplný sever Moravy
V neděli 5. července jsme se
vydali na jiţ čtvrtý puťák v pořadí.
Naše třicetičlenná skupina zaplnila
budovu ţďárského nádraţí, odkud
jsme odjeli do Javorníku. Kvůli
výlukám jsme závěrečnou část
cesty museli absolvovat autobusem. Oblast pod Rychlebskými
horami byla totiţ jedna z nejhůře
postiţených
povodněmi.
Náš
autobus řídil velice hodný pán,
zavezl nás rovnou k místní faře, kde
na nás jiţ čekali Bořilovi, kteří nás jako kaţdý rok doprovázeli při našem putování.
Na faře nás mile přivítal a poţehnal nám místní kaplan polské národnosti.
Pondělního rána jsme vyrazili na první túru, která měřila asi 300 metrů na místní
autobusovou zastávku, odkud jsme ranním spojem odjeli do Bílé Vody. Zde jsme
absolvovali velmi zajímavou exkurzi v místní hostiárně Unita, jediné v ČR.
Dozvěděli jsme se nejen, jak se vyrábí a třídí hostie, ale i o historii tohoto zvláštního
místa, které je sice na kraji světa, ale stojí za návštěvu. Z Bílé Vody jsme vyrazili
pozdě dopoledne rovnou do přírody, ve které jsme strávili další tři dny. Začali jsme
zostra, museli jsme totiţ zdolat asi 600 metrů převýšení na Borůvkovou horu, kde
jsme si dopřáli zaslouţený odpočinek ve stánku s občerstvením a vylezli na
rozhlednu, odkud bylo vidět na Praděd a na druhé straně se rozprostíralo Polsko.
Po cestě jsme si při přestávkách našli čas i na turnaj v jedné z nejstarších her na
světě – v kuličkách. Z Borůvkové hory jsme po česko-polské hranici putovali dále po
hřebenu Rychlebských hor. Jeden z našich cílů byly i Nýznerovské vodopády, ve
kterých se chtělo vykoupat i několik odváţlivců, ale vzhledem k nízké teplotě
vzduchu i vody tam nikdo nevstoupil. Na návrší u Nýznerovských vodopádů jsme
slavili malou, polní mši svatou. Několik z nás potom vyrazilo na Lví horu a ostatní
na nejvyšší horu pohoří, Smrk (který měří něco málo přes 1100 m). Poslední den
jsme jen pokračovali do údolí do Lipových Lázní, kde jsme navštívili Jeskyně na
Pomezí a odjeli rovnou do Javorníku, kde jsme měli strávit poslední puťákovou noc.
Z autobusového okna se všichni pohledem loučili s krajinou, která nám čtyři dny
poskytovala vše potřebné, tedy kromě toho, co si kaţdý nesl na zádech. Jenţe kromě
krajiny jsme mohli vidět i zbořené či polozbořené domy, zoufalé lidi, či dřevěné
chatrče, které proud odnesl o několik metrů dál… nebyl to moc veselý pohled. Před
puťákem se někteří báli, jestli se povede jako ty ostatní, ale od mnohých jsem po
příjezdu domů slyšela: „Tohle byl snad ten nejlepší puťák ze všech!“ Julie Pešlová
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19. července – 1. srpna 2009, Finsko

11. diecézní expedice mládeţe
Kdyţ se řekne Finsko, co si
asi tak člověk, který tam nikdy
nebyl ( coţ byla většina z nás,
kteří jsme se do této země
vydali), představí? Určitě
jezera – jsou nádherná, viděli
jsme jich spoustu, hlavní
město Helsinky, které nám
díky
deštivému
počasí
neukázalo svoji nejhezčí tvář,
a do třetice i finskou vodku
(která, teď uţ můţeme potvrdit i my, patří opravdu k nejlepším na světě).
Všechny představy ale předčí vlastní zkušenost – upravená městečka, milé přijetí
v ortodoxních klášterech, nádherná příroda v podobě lesů, národních parků, baţin,
mokřad.
Já bych navíc Finsko hodnotila jako zemi přátelských lidí a legračních sobů. V
tomto duchu probíhala letošní expedice, kde jsem se setkala se spoustou příjemných
lidí, jak ze strany expedičníků (mladých lidí plných víry a chuti do ţivota), tak ze
strany Finů – ochotných nechat nás (tzn. asi 40 lidí) utábořit se na svém pozemku,
kdykoliv je náš milý otec Vladimír s rozzářeným úsměvem poţádal.
No a konečně sobi, záţitků s nimi bylo nemálo. Dalo by se říct, ţe tamní kraj
patří více jim neţ člověku. Vládnou lesům, baţinám, veškerým cestám necestám a
dokonce i těm asfaltovým, coţ dali najevo i nám. Stále mám před očima jednu
spokojenou sobí rodinku vykračující si po upravené silnici, naprosto ignorujíce
velký autobus za svými patami. Po nějaké době si mládě přece jen všimlo, ţe cosi
ruší jejich odpolední vycházku a otočilo se. Vzápětí jakoby to své matce sobí řečí
sdělilo a matka se téţ obrátila směrem k nám. Všichni jsme tedy čekali a doufali, ţe
nám cestu uvolní a nechají nás projet. Nestalo se tak. Jsou tam doma.
Losa jsme neviděli. Je velmi plachý a pravděpodobnost, ţe jej člověk potká, je
malá. Pak tedy nechápu, proč na dopravních značkách a upozorněních bývá
znázorňován právě los? Snad proto, ţe je povaţován za tvora záludného, lstivého, ba
i nebezpečného, a tak bychom si na něj měli dávat větší pozor.
No a potom je spousta záţitků – spíše darů, které se slovy ani moc sdělit nedají
a zůstávají ukryté hluboko v srdci. Pohostinnost místních lidí, se kterou jsou
vybaveny otevřené sruby pro potřeby utrmácených, promočených poutníků, chvíle
ztišení při západu slunce nad jezerem, slavení mše svaté ve volné přírodě, trpělivost
a vnímavost expedičníků k potřebám druhých... Bohu díky. A díky i těm, kdo tuto
výpravu s velkou pečlivostí dlouho dopředu připravovali.
Marie Kazdová
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25. července – 3. srpna 2009, Taizé

Letní pouť do Taizé
Na konci července se vydala
malá skupinka ţďárských poutníků
do městečka Taizé v oblasti jiţního
Burgundska ve Francii. Čekala nás
daleká cesta autem rozdělená
noclehem v Německu. Kdyţ jsme se
druhý den blíţili k Taizé, vítala nás
krásná sluncem ozářená krajina
s vinicemi na svazích... Nádherné
počasí vydrţelo po celý týden a
dotvářelo atmosféru setkání.
„Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá touha po přítomnosti, tichá touha po
společenství. Ať nikdy nezapomeneme, ţe tato prostá touha po Bohu je uţ začátkem
víry.“ (bratr Roger) Komunita v Taizé byla zaloţena v roce 1940 bratrem Rogerem
(ten zde také tragicky zahynul v roce 2005). Dnes zde působí více neţ 100 bratří –
katolíků i příslušníků různých protestantských vyznání. Ţije zde také český bratr
Josef, se kterým se čeští poutníci pravidelně setkávají. Bratři se zavazují na celý
ţivot, ţe budou sdílet materiální i duchovní společenství, ţivot v celibátu a prostotě.
Ţiví se vlastní prací. Někteří z nich ţijí mezi nejchudšími lidmi po celém světě.
Hlavní myšlenkou pobytů v Taizé je přijímat druhé lidi. Setkání se většinou
odehrávají během jednoho týdne (od neděle do neděle). Základem kaţdého dne jsou
tři společné modlitby obohacené zpěvem písní, četbou a rozjímáním textů Písma
svatého. Dále je moţnost účastnit se různých přednášek a workshopů. Důleţitým
bodem je také setkávání v menších skupinkách, kde se scházejí lidé různých
národností, vyznání a názorů. V pátek je večerní společná modlitba zakončena
modlitbou u kříţe, kde můţe kaţdý odevzdat své starosti do rukou Boţích. Sobota
končí slavností světla a symbolickým zapálením svíček, které prozářilo naše nitro.
Duchovní program byl páteří celého setkání, ale nezapomínali jsme ani na
tělesnou relaxaci při pěších výletech do okolí. Podnikli jsme návštěvu nedalekého
městečka Cluny, kde bylo r. 910 zaloţeno známé benediktinské opatství. Po
náročných dnech nastávaly klidné večery, které pro nás zůstanou nezapomenutelné:
naše česko-německo-švédská skupinka se scházela nad ochutnávkou místních vín a
idea sjednocení myšlenek i jazyků tak došla praktického naplnění.
Po návratu se většina lidí ptá, jak proţívat poselství Taizé: ztišení, zklidnění,
přijímání druhých v jejich odlišnosti. V říjnu proběhly v Brně Dny důvěry, kde jsme
mohli „v malém“ znovu zakusit bohatství společného sdílení. Vyvrcholením akcí
tohoto druhu pak jistě bude setkání v polské Poznani na konci tohoto roku. Pouť
důvěry na zemi tak stále pokračuje …
Eva Kašíková a www.taize.fr
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Obnova baziliky Nanebevzetí Panny Marie v roce 2009
Jiţ se zdálo, ţe pátá stavební sezóna přinese vytouţený konec hlavních stavebních
činností. Nestalo se. Po čtyřech letech úspěšného taţení přišla první krize. Poznali
jsme doposud nepoznanou zkušenost – nedostatek finančních prostředků. Podstata
problému byla a stále je spojena s probíhající globální ekonomickou krizí, která byla
jedinou příčinou při zdůvodňování krácení jiţ přislíbených finančních dotací.
Závěr letošní stavební sezóny se tak změnil místy v divokou improvizaci. Z ní
jsme sice nakonec vyvázli s vyrovnanou ekonomickou bilancí, nicméně plány na
příští rok bude nutné zásadně korigovat. Finanční útrapy jsme přijali s pokorou a naši
partneři s velkorysým pochopením. Jen proto můţeme letošní rok zhodnotit znovu
jako ten, ve kterém se podařilo realizovat obrovský, i kdyţ uţ ne na první pohled
viditelný kus práce. Ovšem kdo navštívil poutní kostel sv. Jana Nepomuckého nebo
alespoň jeho okolí a pohlédl dolů, uviděl jiţ jen pouze bělostí zářící stěny závěru
kostela a sakristie, orámované stále ještě matným leskem nových měděných střech.
Příchozího k bazilice potom vítá obnovené průčelí. To jsou nejviditelnější výsledky
letošního snaţení, které samozřejmě směřovaly k 15. srpnu, dni slavnostního
vyhlášení dekretu o povýšení našeho kostela na baziliku minor.
V souvislosti s touto velkou událostí se v interiéru objevila zrestaurovaná socha
sv. Jana Nepomuckého a novinka, která trvale zaujala místo uvnitř baziliky. Stala se
jí kříţová cesta, olejomalba na plátně od neznámého umělce. Půvabná kolekce
barokních obrazů byla získána do prozatím trvalé zápůjčky z litoměřické diecéze.
Socha i obrazy prošly restaurátorskou dílnou akademické malířky Evy Kolmanové.
V interiéru se odehrála i další méně postřehnutelná změna. Sochařská výzdoba
šestice bočích oltářů byla zrestaurována akademickou sochařkou Vlastou
Samohrdovou. Po mnoha dlouhých letech jsou končetiny světců znovu kompletní.
S výsledkem obnovy Santiniho schodiště se měl moţnost seznámit kaţdý při
návštěvě premiérové výstavy našeho farníka Miloše Slámy v těchto prostorách.
V pevném plánu na příští rok máme prozatím pouze dokončení obnovy
nepřístupných prostor nad sakristií kostela. Jejich zpřístupnění, letos odloţené, bude
naší prioritou. Váţně uvaţujeme i o dokončení restaurování nástěnných maleb
v kapli Zvěstování. Další cíle je jen obtíţné si vytknout. Realizovat obnovu pouze
z vlastních zdrojů nelze a dotační tituly příštího roku budou zcela jistě seškrtány.
První výsledek jiţ známe. Rada města neschválila naši ţádost o příspěvek ve výši
500 000,- Kč, totoţný s částkou přiznanou pro letošní rok. Naše ţádost byla zkrácena
o víc neţ polovinu na 230 000,-Kč.
Proto si vás, tak jako kaţdý rok, dovolujeme poprosit o podporu v našem
dlouhodobém úsilí a zároveň poděkovat všem, kteří svojí prací přispívají k zdárnému
postupu obnovy baziliky, i všem, kteří nás na naší postupné cestě podporují, a
věříme, ţe i nadále podporovat budou svými dary a přímluvami. Frant. Laštovička
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26. – 28. září 2009, Praha – Brno – Stará Boleslav

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v naší zemi
V sobotu 26. září 2009 jsme
odjely do Prahy na návštěvu
Svatého otce Benedikta XVI. Tato
návštěva se konala u Praţského
Jezulátka v kostele Panny Marie
Vítězné. Zde se měl Svatý otec
setkat s rodinami a s dětmi z
Praţské diecéze, ale nakonec mezi
vyvolenými byla i skupinka ze
Ţďáru.
Prvním velkým záţitkem byl uţ
samotný příchod do kostela, Celá
ulice byla přísně hlídána a my jsme
musely podstoupit přísnou kontrolu
a projít bezpečnostním rámem,
odevzdaly jsme všechny naše „zbraně“ (např. mince, klíče apod.).
V kostele bylo asi 400 lidí, coţ byly rodiny s dětmi a různí kameramani a
reportéři. Kostel patří řádu bosých karmelitánů, kteří pomáhali organizovat slavnost.
Pro děti, které chtěly být co nejblíţe k papeţi, zde byl připraven malý sektor pod
oltářem (my jsme zde byly také).
Hned po příletu na Ruzyňské letiště se Svatý otec přivítal s hlavními představiteli
České republiky. Poté se vydal speciálním papamobilem před kostel Panny Marie
Vítězné. I kdyţ jsme ho neviděly přijíţdět, poznaly jsme jeho příjezd podle hlasitého
jásotu přihlíţejících. Pozdravil se s lidmi, kteří na něj uţ dlouhou dobu čekali. Před
vchodem do kostela Svatého otce pozdravil primátor a další představitelé města
Prahy. Potom se svým doprovodem vstoupil do kostela pod přísným dohledem
ochranky.
Nejprve zamířil k bočnímu oltáři, kde je vystaveno Praţské Jezulátko. Právě jemu
přivezl jako dar zlatou korunku. Poté se před ním pomodlil modlitbu v latinském
jazyce. Cestou k hlavnímu oltáři se zdravil s rodinami, dětem rozdával kříţky a
podával ruku (i nám, papeţ má velmi heboučké ruce a stálý úsměv na tváři).
Usedl a začal přednášet nejprve pozdrav v českém jazyce a poté jiţ promluvu
v italštině, která byla po částech překládána. Po skončení jsme se všichni pomodlili
modlitbu Otče náš v češtině. Potom se Svatý otec rozloučil a odešel.
Celé to dohromady trvalo asi 20 minut. Čekání před i po návštěvě nám
zpříjemňovala Ztracená kapela se svými písničkami. Byl to obrovský záţitek, na
který nikdy nezapomeneme.
Jana Suchá a Markéta Dobrovolná
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Poselství papeţské návštěvy

Pět papeţských P
Jako ohlédnutí za podzimní návštěvou svatého otce přetiskujeme promluvu, kterou
pronesl P. Jakub Holík, farář v Jimramově, na kněţské rekolekci v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše dne 22. října 2009.
Milí spolubratři, milí přátelé
v Kristu, v dnešním evangeliu
(Luk 12, 49–53) jsme slyšeli velké
Jeţíšovo přání o ohni, který přišel
vrhnout na tento svět, a jak si
přeje, aby uţ vzplanul. Tím ohněm
je jeho ţivot, jeho evangelium,
které
nenechává
posluchače
netečnými, ale vyzývá k důleţitým
rozhodnutím, vytrhuje z nezájmu a
pasivity. Co se děje v rovině
osobní, děje se i na rovině
společnosti, církve. V minulých
dnech jsme zaţili takový Kristův
Takto zachytil Svatého otce na letišti
oheň skrze Jeho nástroj, skrze
v Tuřanech náš farník Štěpán Jadrný.
přítomnost papeţe mezi námi.
Nabízím k zamyšlení pět okruhů, nazvaných Papeţských Pět P. Mohou nám
pomoci nejen k analýze návštěvy, ale i k zamyšlení nad důleţitými body v našem
křesťanském ţivotě.
1. P – Příprava: Vyplatila se dlouhá a intenzivní příprava jak duchovní –
modlitební, vzdělávací – tak organizační. Opět jsme se přesvědčili, ţe kdo umí
trpělivě a vytrvale zasívat, také sklidí dobré plody. V přípravě se potkávali lidé z
církve i společnosti, propojovali se skrze konkrétní úkol a nasazení. Mnozí
pořadatelé byli po akci velmi unavení, ale šťastní, ţe u toho mohli nejen být, ale
přispět svou troškou, ţe byli uţiteční. Právě zapojení mnoha lidí přineslo velké
poţehnání a uţitek.
2. P – Překvapení: V zemi, kde často převládá kritika všeho a všech, v zemi,
kde kaţdý rozumí všemu a do všeho mluví, se projevil zázrak očekávání,
naslouchání, vnímání nejrůznějších gest a znamení. Byli jsme mnohým překvapeni.
Připomenul bych papeţovo přání setkat se s dětmi a rodinami či pohladit a poţehnat
starým nemohoucím kněţím ve Staré Boleslavi. Zmínil bych zázračné zpravodajství
našich médií, velké mnoţství schopných lidí v církvi, kteří vše organizovali a mnozí
profesionálové byli jimi velmi mile překvapeni.
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3. P – Pravdivost: Celá návštěva nebyla show, ale mluvila silou slov a postojů
papeţe. Nebál se mluvit o realitě ţivota společnosti a církve dnes, o menšině, která
má být solí dávající chuť ţivotu, o církvi, která neţádá ţádná privilegia kromě
prostoru svobody k hlásání evangelia. Uměl pojmenovat skutečnosti v jejich
pozitivních i ohroţujících a nebezpečných podobách. Nebál se mluvit o Kristu –
jediné Naději pro člověka a lidskou společnost
4. P – Povzbuzení: Asi nejvíce očekávaná věc návštěvy. Papeţ nám přinesl nové
nadechnutí, ukázal nám naše propojení s Evropou i světovou církví, mluvil o hrdosti,
která má vycházet z tradice našeho křesťanství a zároveň z úkolu být věrohodnými
křesťany právě dnes a v této situaci.
5. P – Poselství: Asi nejdůleţitější bod, který nesmí zapadnout a který máme
společně za úkol hledat a naplnit. Tedy jak poselství papeţe přijmout a předat dál v
konkrétní podobě, aby nám nezbyly jen hezké fotografie a vlaječky v květináči. Je to
velký úkol pro naši církev.
Nabídl bych jen tři konkrétní oblasti k přemýšlení:
1. Důleţitost modlitby a krása liturgie: Poctivost a věrohodnost toho, co
děláme, určitá střízlivost a zároveň svědectví o tom, kvůli kterému se modlíme a
slavíme.
2. Úsilí o soustavné vzdělávání ve víře a důraz na úctu k důstojnosti kaţdého
člověka: Být sebevědomými křesťany znamená být pokornými a stále se vzdělávat.
Na postavě papeţe jsem viděli spojení vzdělání a pokory, které vede k moudrosti a
svatosti ţivota. Být hlasem Kristovým dnes znamená mít co říci a zároveň porozumět
těm, ke kterým mluvíme a které máme přijmout, respektovat, milovat.
3. Inspirace velkými postavami křesťanské víry v dnešní době: Poznávat
osudy těch, kdo v našem regionu byli svědky víry, hledat lokální světce a světice,
mluvit o nich, o jejich ţivotních zápasech jako inspiraci pro nás i pro druhé. Lidé
potřebují vidět a slyšet, ţe křesťanství se dá ţít dnes. Vytvářet tedy tento seznam
„nových“ svatých.
Duchu svatý,
vloţ do mě nepokoj,
ať jen nečekám a nerezignuji,
ale hledám cesty k plnění Tvého plánu
se mnou a s tímto světem.
Duchu svatý,
vloţ do mě nepokoj,
abych se nevyhýbal důleţitým rozhodnutím,
ale bral na sebe zodpovědnost za svět,
jaký ho chceš mít Ty.
Amen
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Vánoční různočtení
Benedikt XVI.

Modlitba k Praţskému Jezulátku
Pane Jeţíši,
máme tě před očima jako dítě
a věříme, ţe jsi Boţí Syn,
jenţ se stal člověkem
skrze Ducha svatého
v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě
i my, spolu s Marií a Josefem,
anděly a pastýři,
se ti klaníme a vyznáváme,
ţe jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým,
abychom zbohatli z tvé chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme
na chudé a na ty, kdo trpí.
Ochraňuj naše rodiny,
ţehnej všem dětem celého světa
a dej, ať nám vţdy vládne láska,
kterou jsi přinesl,
aby činila náš ţivot šťastnějším.
Dopřej všem lidem, Jeţíši,
aby porozuměli poselství Boţího narození,
aby pochopili, ţe jsi přišel
darovat celé lidské rodině
světlo, radost a pokoj.
Neboť ty jsi Bůh a ţiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.
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Brian Cavanaugh

Jak je mám přesvědčit, ţe to myslím pro jejich dobro?
Kdysi
za
jednoho
mrazivého Štědrého večera
seděl zamyšleně jeden muţ u
krbu, ve kterém plápolal oheň,
a přemítal o významu Vánoc.
„Pro Boha nemá cenu, aby se
stal člověkem,“ uvaţoval.
„Proč by všemohoucí Bůh
měl trávit svůj drahocenný čas
s někým jako jsme my? A i
kdyby, proč by se chtěl
narodit zrovna ve stáji? Ani
nápad! Celá ta věc je nesmysl.
Kdyby Bůh opravdu chtěl
sestoupit na zem, určitě by si
našel jiný způsob.“
Náhle muţe vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a
opřel se o rám. Venku uviděl houf sněţných hus, které divoce mávaly křidly a
zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z
vyčerpání odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muţi jich bylo líto, a tak se navlékl do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se
zahnat roztřesené husy do teplé garáţe, ale čím víc se snaţil, tím víc ptáci
zmatkovali. „Kdyby tak věděli, ţe je chci zachránit,“ pomyslel si muţ. „Jak je mám
přesvědčit, ţe to myslím pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněţnou husou a mohl s
nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, ţe je Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční
příběh se mu uţ nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlíţející dítě leţící
v jeslích ve stáji v Betlémě. Uţ rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás,
aby nám naší řečí mohl sdělit, ţe nás miluje, ţe nás miluje právě teď a ţe mu jde o
naše dobro.
Z knihy „Kolik váţí sněhová vločka“, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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Rozhovor s P. ThDr. Antonínem Sporerem

Vánoční koledy a písně
Okolo nás se jiţ ozývají (a to v obchodech
zvlášť), vánoční písně a koledy, i kdyţ nás od
Vánoc dělí ještě řada dnů. Křesťanské Vánoce do
sebe vstřebaly řadu zvyků a koledy jsou jejich
neodmyslitelnou součástí. Do našeho vánočního
zpravodaje jsem o rozhovor poţádala P. ThDr.
Antonína Sporera, faráře ve Zvoli.
Pane faráři, vezmeme to od začátku. Co je to
koleda?
Vymyslela jste si „povídání“ o koledách.
Nejsem vůbec odborník v oboru, i kdyţ mě muzika
provází po celý ţivot. A tu vánoční má jistě kaţdý
rád. Ale mohu poskytnout pár pohledů na tuto tématiku očima laika, ale řekl bych, ţe
v daleko širším kontextu hudby spojené s Vánocemi.
Kdybychom chtěli ozřejmit výklad tohoto slova, zjistíme, ţe má mnoho významů.
Chodíme na KOLEDU. Tedy obcházení známých i neznámých se zpěvy, za účelem
získání odměny za tuto snahu. Tedy KOLEDA. Hmotný efekt v košíku je koleda. Ale
ten nejběţnější význam tohoto slova je označení nejen vánočních písní, ale i básní.
Etymologicky je nejčastěji odvozován od latinského CALENDAE (první den měsíce,
či novoroční den), ale uspokojivé vysvětlení doposud nebylo nalezeno. Mně osobně
se líbí vysvětlení české. Říkalo se: „Uţ kolem jdou… kolem dou... koledou...“
Zůstaňme ale u vánočních písní. Jakou mají tradici?
Prvním a nejvznešenějším, ale i dodnes nejznámějším vánočním chvalozpěvem
bylo a je GLORIA IN EXCELSIS DEO, ET IN TERRA PAX HOMINIBUS
BONAE VOLUNTATIS andělů nad betlémskými pláněmi, jak nám je zaznamenal
evangelista Lukáš (Lk 2,14). Tento zpěv zaznívá jiţ dva tisíce let světem a na něj
navazují tisíce a tisíce radostných písní oslavující narození Jeţíše Krista. Nejstarší,
v notovém záznamu dochovaný je gregoriánský chorál ze 7. století. Snad nejznámější
je antifona JERUZALÉME, JÁSEJ RADOSTÍ VELIKOU nebo ambroziánský
hymnus JESU, REDEMPTOR OMNIUM. Nejvíce po celém světě je rozšířena
latinská píseň ADESTE FIDELES, ale ta je ze 17. století.
Slova koled a vánočních písní si o vánocích zpívá přes dvě stovky národů. Píseň
„Tichá noc“ poprvé zazněla v roce 1818 a dodnes je neodmyslitelnou součástí
Vánoc. Vznikají i nové vánoční písně a koledy?
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Samozřejmě. Vánoční zpěvy
vznikají i dnes po celém světě.
Nedávno mi zpívaly nové koledy
děvčata – černošky z Rwandy. Ale
znovu se vrátíme do Ţďáru.
V 60. letech zde byla farářkou církve
Československé husitské vzácná
ţena, paní Pavla Zachařová. Napsala
texty mnoha vánočních písní, které
zhudebnil Luboš Svoboda. I ty jsme
ve Ţďáru zpívali. Elektronické
varhany
Luboše
Svobody,
(evangelického kněze), vypověděly sluţbu a pan učitel Jiří Pospíšil, varhaník
ţďárského kostela, nám je do půlnoci dokázal opravit.
V našem prostředí je zachováno mnoţství krásných koled v kancionálech ze
16. století. Většina zlidověla stejně jako písně adventní či jiné. Vţitý nápěv písně
„Narodil se Kristus Pán“ má původ uţ v 15. století. O zpěvech vánočních byla také
vydána řada zasvěcených odborných publikací.
Tak to máme zpívání, ale teď ještě něco málo „povídání“. Můţete trochu
zavzpomínat?
Staré vánoční hry, které byly velmi oblíbené, plné zpěvu, radosti, mnohdy i
legrace, přišly koncem minulého století na scény našich divadel. Ve Ţďáru jsme
s ochotníky z Moravských Budějovic v roce 1969 uvedli hru „Komedie o hvězdě“.
Dříve narození moţná pamatují. Samozřejmě také vánoční hudbu instrumentální,
beze slov, která mluví sama. Ve Ţďáru jsme měli také kvarteto zobcových fléten.
Byla to krásná léta. Ale Vás zajímají vzpomínky vánoční. O roce 1969 jsem se jiţ
zmínil. O rok později jsme dávali v divadle hru „Sirotkův sv. Mikuláš“ a „České
Vánoce“. V roce 1971 jsme dostali poslední příleţitost realizovat vánoční scénické
pásmo také v divadle, ale jiţ s cenzurou, která nedovolila Vrchlického „Advent“ a
potom uţ jsme neměli u soudruhů šanci. Ale i s pěveckým sborem Svatopluk jsme
zpívali mnoho krásných vánočních písní. Vzpomínám na velmi zajímavý koncert
chrámového sboru „Koledy evropských národů“, na kterém zazněly vánoční písně od
Anglie přes Španělsko, Francii, Německo, Slovensko a Polsko aţ do naší vlasti.
Pane faráři, děkuji Vám za rozhovor, ale ještě nám řekněte pár slov na závěr.
Oslava Jeţíšova narození, která je před námi, nám dá jistě příleţitost
zaposlouchat se do vánočních písní a koled. Ve Ţďáru máte výborná hudební tělesa,
spoustu vynikajících muzikantů a zpěváků. Nenechte si proto ujít moţnost naslouchat
líbezným melodiím, které jsou nejen radostné a milé, ale i pokoj duši přinášející.
Jana Skalská
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2009–2010: Rok kněţí

Guy Gilbert: Srdce kněze, srdce plamenné
Se srdcem chvějícím se radostí dnes přistupuješ k
oltáři. Začíná velké dobrodruţství. Jeho volání, ať uţ se
stalo v jediném okamţiku nebo postupně, ať bylo
zasévané skrytě nebo bez záludností, tě přivedlo aţ k
blaţenému dni svěcení. Tvoje radost je nesmírná.
Biskup ti právě říká: „Běţ do toho naplno!“
Tyto bílé a opojné stránky, jeţ se před tebou
otvírají, naplníš jen, bude-li tvé srdce spojené se srdcem Boţím. Vzpomínám si na
ten den (je to uţ třicet sedm let), jakoby to bylo včera. Kdyţ jsem na konci obřadu
ţehnal rodičům, byl jsem štěstím bez sebe. Chtěl jsem poděkovat jejich srdcím. Tolik
mě milovali! Chápal-li jsem trochu (aspoň maličko), čím je Boţí Srdce, pak to bylo
díky nim. Díky tomu, ţe mi ukázali lidskou lásku, jsem porozuměl, co je láska Boţí.
Svatý Jan mi to potvrzuje kaţdý den třemi slovy, které shrnují celé evangelium: „Bůh
je láska.“ Dostal jsem tu nezměrnou milost, ţe jsem to mohl zakoušet uţ od kolébky.
Tvé kněţské srdce bude klíčem tvého kněţství. Hlásej radostnou zvěst srdcem.
Studia, teologie, tituly ti budou k ničemu, jestliţe tvé kněţské srdce nebude
rezonovat se Srdcem Boţím. Horlivá, pevná a naléhavá modlitba ti dá vnitřní oheň,
který budeš předávat.
Nehraje roli, zda jsi brilantní či mizerný kazatel. Jednou jsem jako mladý
seminarista slyšel na Velký pátek kázání jednoho venkovského faráře, který se nám
snaţil vysvětlit Kristovo utrpení. Čím víc se pokoušel objasnit toto tajemství, tím víc
byl k smíchu. No a ten den jsem poprvé pochopil, jak moc Kristus pro mě trpěl. Pro
nás. Vysluhuj svátosti s láskou a silou. Ať ti nikdy nezevšední! Zvláště tehdy, kdyţ
při eucharistii necháváš do svých rukou z hlíny sestoupit Lásku. To bude to
nejkrásnější kázání. Nic jiného. Není nic krásnějšího, neţ být nenahraditelným
svědkem Lásky mezi lidmi.
Jako dítě jsem pozoroval kněze u oltáře. Dva z nich ovlivnili můj ţivot. Měl jsem
takový zvláštní pocit, ţe Pán je opravdu na konečcích jejich prstů. Nikdy
nezapomenu, jak důvěrný vztah s Bohem měli kněţí, kteří mi umoţnili nahlédnout
krásu největšího tajemství, jeţ budeš kaţdý den vykonávat.
Svěř Bohu bezezbytku své lidské srdce. Stonásobně ti to vrátí. Chraň si své srdce,
oči, uši. Celé tělo. Nutně budeš zakopávat o lidskou lásku. Ten boj nikdy nepřestane.
Někdy budeš v noci křičet samotou. Budeš si myslet, ţe srdce můţeš s někým sdílet.
Ţe celibát je příliš tvrdý.
Tehdy se ponoříš do Boţího Srdce. Nezapomeň: pouze on je věrný.
Řekni mu, křič: Můj Boţe, učiň mé srdce podobné svému!
Bude-li tvé srdce sladěno se srdcem Boţím, tvé kněţství bude silou, radostí a ohněm.
Převzato z www.biskupstvi.cz
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Přečetli jsme...

Otřesný případ zneuţití psychiatrie vůči knězi
V katolických novinách číslo 42 ze 13. – 19. října
2009 jsme se dočetli o pohnutém osudu kněze Petera
Kolaroviče, kterého mnozí ze ţďárských farníků pamatují
jako obětavého a velmi zboţného kněze. Otce Petera
dlouhé roky sledovali příslušníci komunistické StB,
církevní tajemníci ho mnohokrát překládali, nepodařilo se
jim však zabránit jeho aktivnímu a horlivému kněţskému
ţivotu. Nakonec se jim proti němu podařilo zneuţít
psychiatrii, násilím jej přinutili k léčení a píchali mu silná
sedativa. Po revoluci se otec Peter vrátil na Slovensko,
kde ještě krátký čas působil v pastoraci a nakonec odešel
do kláštera v Košicích, kde v nedoţitých 50 letech velmi
mladý zemřel. Celý rozhovor s jeho tatínkem, panem
Fridrichem Kolarovičem, naleznete na webových stránkách Katolického týdeníku na
následující adrese:
http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=6883.
Přečtěte si...

Papeţ Benedikt v České republice
V Karmelitánském nakladatelství vyšla publikace
pojednávající o třídenní apoštolské návštěvě papeţe
Benedikta XVI. v České republice, jeţ se uskutečnila 26.
– 28. září 2009.
Tato publikace přináší velké mnoţství barevných
fotografií, které zachycují různé okamţiky z třídenní
papeţské návštěvy. Také obsahuje všechny proslovy,
homilie a pozdravy papeţe Benedikta XVI., dále
proslovy prezidenta České republiky Václava Klause,
kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho, předsedy ČBK, arcibiskupa Jana Graubnera,
předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého,
rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce
studentů akademické obce Jaroslava Lormana a pozdrav zástupce mládeţe
Vladislava Janouškovce.
Tímto způsobem publikace přináší vzpomínku na návštěvu papeţe v České
republice a také nám připomíná jeho poselství.
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Ţďárská kulatá výročí na rok 2010

Stalo se…
970 (1040 let) Na zemanské tvrzi v Chotouni se rodičům
Vítovi a Boţeně narodil svatý Prokop, patron farnosti a
města.
1135 (875 let) Do tohoto roku se klade pověst o zbudování
první tvrze a kostela na ostrohu nad řekou Sázavou (dnešní
lokalita Tvrze a farní kostel sv. Prokopa).
1410 (600 let) Hospodářský správce farního kostela Albert
hamerník dává klášteru za způsobenou škodu (asi 60 roků
drancoval klášterní lesy) náhradu 30 hřiven.
1560 (450 let) Opat Václav III., světicí biskup olomoucký,
posvětil farní kostel ţďárský. Z tohoto roku je také první
zmínka o patrociniu farního kostela „ke cti Boţí a svatého
Prokopa“ při znovusvěcení po gotické přestavbě v letech
1521–1560.
1600 (410 let) Postaven renesanční původní kostel
Nejsvětější Trojice; později byl upraven v duchu barokní
gotiky podle návrhu J. B. Santiniho.
1710 (300 let) Datace barokního oltáře z Prahy-Butovic ze zrušeného kostela sv.
Prokopa, který byl do našeho farního kostela sv. Prokopa instalován po rozsáhlých
restaurátorských pracech akademického sochaře Karla Stádníka za faráře
ThDr. Aloise Učně.
1735 (275 let) Probíhají barokní úpravy a opravy farního kostela svatého Prokopa.
1785 (250 let) Dvorním dekretem bylo zrušeno literátské hudební a vzdělávacínáboţenské bratrstvo, ale bratrstvo své zrušení ignorovalo.
1810 (200 let) Farářem se stal Pavel Hájek z Nasavrk (farářem byl do roku 1837,
kdy jako 85letý zemřel). Monarchie v tomto roce zabavila z kostelního pokladu na
zaplacení krvavých válek o moc kadidelnici, konvičky s táckem, mešní kalich, 2
spony a 2 korunky ze stříbra a gotickou pozlacenou monstranci těţkou 11 liber 22
lotů, dále ciborium a 2 kalichy.
1910 (100 let) Ve farnosti se 6. aţ 11. března konaly lidové misie. Obecní rada
města Ţďáru na Moravě se však usnesla na protestu proti konání misií, které označila
za „nový útok výbojného klerikalismu“. Protikatolické uskupení Volná myšlenka v
noci z 5. na 6. března 1910 rozhodila po Ţďáře tisíce letáků, které pod názvem
„Veřejnosti na Ţďársku“ štvaly proti misiím. Ve dnech 21. aţ 22. května konsekroval
brněnský biskup Mons. Pavel Huyn nový hlavní oltář ve farním kostele sv. Prokopa.
Členové Volné myšlenky rozhazovali opět po Ţďáře „Otevřený list panu Pavlu
Huynovi, hraběti a biskupu diecése brněnské“.
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1950 (60 let) Brněnský diecézní biskup prof. dr.
Karel Skoupý byl na 18 let(!) internován komunistickým
reţimem (biskupem byl jmenován 3.4.1946) a do diecéze
se mohl vrátit aţ 22.6.1968 (+22.2.1972 v Brně).
1970 (40 let) V interiéru farního kostela sv. Prokopa
byly v letech 1970–1980) instalovány práce Karla
Stádníka: Kříţová cesta, Ukřiţovaný, Poslední večeře.
Mistr Stádník restauroval také obraz sv. Prokopa, který je
nyní umístěn nad vchodem do zpovědní kaple, a oltář
Panny Marie
1980 (30 let) Kolem věţe a presbytáře farního kostela
postaveno lešení, sejmuta střecha presbytáře, provedeny
opravy krovu a pokrytí a poloţena měděná střecha. Kaplan P. Jiří Čekal odchází jako
II. vikář na Petrov,do Ţďáru přichází jako kaplan P. Pavel Hověz z Tuřan u Brna.
1985 (25 let) Ve farnosti svatého Prokopa byly zavedeny páteční biblické hodiny
s výkladem Písma svatého.
1990 (20 let) Biskupem brněnské diecéze byl 14. února jmenován Mons. Vojtěch
Cikrle (narozen 20. 2. 1946, vysvěcen 31. 3. 1990). V tomto roce také dále probíhá
Desetiletí duchovní obnovy pod patronací sv. Norberta a bl. J. Sarkandra. Do farního
kostela sv. Prokopa byl instalován nový oltář čelem k lidu a nový ambon, pořízeny
nové krovy a měděná střecha na kapli sv. Barbory, zaveden vodovod a kanalizace,
dokončeno restaurování mariánského oltáře. 22. července odešel kaplan P. Jan Pavlů.
Byl obětavým knězem a tragicky zemřel velmi mlád. Na místo kaplana přišel P.
Marek Hlávka z Brna-Ţidenic.
1995 (15 let) Jáhenské svěcení přijal 24. června v brněnské katedrále z rukou
biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho trvalý jáhen Ing. Jiří Dvořáček. V Olomouci se
20. aţ 22. května konala kanonizace patronky rodin sv. Zdislavy a sv. Jana Sarkandra
při návštěvě Svatého otce Jana Pavla II. Ze Ţďáru jelo 5 autobusů farníků; mladí se
zúčastnili i nezapomenutelného setkání s papeţem na Svatém Kopečku. V rámci
„Dne pro rodinu“ uskutečněného 17. června ve ţďárské farnosti přednášel P. ThDr.
Ambroţ Svatoš, O.P. o svaté Zdislavě, patronce rodin. V klášterním kostele se
konaly Velikonoční pašije amatérského divadelního sdruţení Lampa (scénář a reţie
Miloš Sláma).
2000 (10 let) Farní pouť k Jubilejnímu roku se uskutečnila 8. října do Říma;
během roku probíhaly jubilejní poutě v kaplích přifařených obcí. 2. května zahájena
velká oprava interiéru kostela sv. Prokopa: kostel byl vyklizen, provedeny nové
rozvody elektřiny, částečné sanační omítky, výmalba interiéru, poloţena nová dlaţba.
Byly pořízeny nové lavice a zpovědnice podle návrhu architekta Ludvíka Kolka,
kované zádveří hlavního vchodu do lodi od kováře Tulise z Dlouhého. Celkové
náklady oprav dosáhly kolem 2,5 mil. Kč, z toho farníci vybrali 1,5 mil., Okresní
úřad přispěl 0,7 mil.a město 0,25 mil. Vzhledem k opravám byly od května do října
mše svaté v kapli sv. Barbory.
Petr Peňáz
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Pozvánka na koncert

Vánoční koncert pěveckého sboru Svatopluk
V obou farnostech působí řada sborů a
schol a my vţdy rádi přinášíme informace o
jejich působení. Jejich činnost by dokázala
zaplnit všechny stránky zpravodaje, a to je
příleţitost k vděčnosti. Tentokrát bychom rádi
představili sbor, který pravidelně vystupuje
v kostele svatého Prokopa – Svatopluk, jehoţ
sbormistrem je Jan Lán.
Pane Láne, mohli bychom se vrátit o
nějaký ten rok nazpět a jednotlivé koncerty
si připomenout?
V posledních pěti letech jsme provedli tyto
mše: Jiří Ignác Linek – „Pastorální mše F dur“
s orchestrem v latině, autor pochází z okruhu venkovských kantorů 18. století. Jiří
Teml – „Missa piccola“, je to současný praţský autor. W. A. Mozart – „Korunovační
mše“, slavné dílo napsané ke korunovaci Leopolda II. na císaře. Zdeněk Lukáš –
„Radujme se všichni v Pánu“, od současného autora, který zemřel před 2 roky a mši
napsal dle výběru předloţených církevních a lidových textů z Jihlavska, ve
spolupráci s Tišnovským komorním orchestrem. Z velkých vokálně instrumentálních
kompozic duchovního charakteru ještě uvedu provedení „Te Deum“ ţďárského
rodáka Antonína Hromádky pro smíšený sbor, ţesťový sextet a varhany, dále
„Exultate – jubilate“ Antonína Tučapského ve spolupráci s Komorní filharmonií
Vysočina. K výročí 200 let úmrtí J. Haydna slavnostní „Te Deum“, rovněţ ve
spolupráci s Komorní filharmonií Vysočina. Veškeré varhanní party zmíněných děl
odehrál Lukáš Bartoš, mladý absolvent církevní konzervatoře v Kroměříţi.
Tak to byla nedávná minulost, ale jiţ dnes vás zveme opět do kostela sv.
Prokopa na koncert dne 27. 12. 2009 v 15:00 hodin. Na co se můţeme těšit?
Pro letošní vánoční a adventní koncerty připravujeme z novinek Antonína
Tučapského „Hodie“ – skladbu napsanou v Londýně letos v dubnu, kterou Svatopluk
přednesl v premiéře 10. listopadu v Červeném kostele v Brně – dále dvě části africké
mše v latině, angličtině a domorodém jazyce svahilštině. S překladem textu a
výslovností nám laskavě pomohl pan Ashery, rodák z Tanzanie. Mše se odehrává v
ţivém rytmu bicích nástrojů v nastudování pana učitele Libora Orla a jeho ţáků. Do
českých Vánoc vnese trochu ostrého afrického slunce. Pro posluchače, kteří mají rádi
českou lidovou vánoční tradici 18. století, zazní Schreierova moravská vánoční mše
„Čuj, Miko, čuj!“, latinsko-česky s doprovodem smyčcového orchestru sloţeného z
hudebníků ţďárského regionu. Ve spolupráci s pěveckým sborem Melodie z Jihlavy
zazní společně závěrečná skladba, Haydnova „Missa brevis B-dur“. Jana Skalská
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Charita

Tříkrálová sbírka
Nedávno skončilo další tříleté období, po které byla centrálně
povolena Tříkrálová sbírka. Proto mi dovolte, abych Vám
poděkovala za pomoc při její organizaci a štědré příspěvky.
V této chvíli povaţuji také za nutné poskytnout Vám základní
informace o finančním zhodnocení sbírek v letech 2007-2009.
Tříkrálová sbírka byla řádně osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé
České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Do pomoci se kaţdoročně na území, kde
poskytujeme naše sluţby, zapojilo přes 1 300 dobrovolníků. Během sbírky probíhaly
tradiční akce určené koledníkům, dobrovolníkům a dárcům (např. Ţehnání koledníků
v Brně, Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, Tříkrálový koncert v Brně).
Koledníci vykoledovali více neţ 5,4 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pomohly
udrţet a rozšířit projekty Oblastní charity Ţďár nad Sázavou. V uplynulém tříletém
období podpořila Tříkrálová sbírka v Oblastní charitě Ţďár nad Sázavou například:
 rozsáhlou rekonstrukci denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí – stavební
práce, vybavení, rehabilitační pomůcky, automobil pro sluţbu osobní asistence.;
 rozvoj nové sluţby Domácí hospicové péče - kompenzační pomůcky, osobní
automobil, zajištění prostor pro zbudování skladu zdravotnických pomůcek;
 rozšíření pečovatelské sluţby – nákup rehabilitačních pomůcek, podpora aktivizačních programů, příspěvek na nákup automobilu pro další rozšíření sluţby;
 podporu aktivizačních sluţeb a terénní pečovatelské sluţby v Níţkově;
 zařízení pracující s problémovou mládeţí (centra prevence a nízkoprahová
zařízení pro děti a mládeţ Ponorka a Nadosah);
 novou sluţbu terénní sociální rehabilitace v Klubu v 9 – nákup automobilu,
dovybavení tréninkového bytu pro uţivatele;
 pomoc sociálně potřebným a lidem bez domova;
 podpora opuštěných sociálně slabých maminek;
 sociálně slabé děti na Ukrajině – příspěvek na dokončovací práce a vybavení
dětského domova sv. Filipa Neri v Seredném;
 dobrovolnictví v našich zařízeních i mimo ně (Kambala);
 nákup pomůcek pro duchovní a pastorační péči v rámci Oblastní charity;
 dokrytí provozních a mzdových nákladů projektů, které se ocitly ve finanční tísni.
Nyní jiţ připravujeme Tříkrálovou sbírku 2010. Výtěţek sbírky podpoří stávající
projekty, a dá-li Pán, také nově vznikající projekt Osobní asistence. Jiţ nyní víme, ţe
příští rok bude pro všechny sféry občanského sektoru náročný, objevují se informace
o kritickém krácení dotací pro sociální sluţby. Věřím však, ţe s Boţí pomocí a s Vaší
podporou se nám podaří naše zařízení zachovat tak, aby mohla i nadále slouţit tam,
kde je opravdu potřeba. Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Ţďár nad Sáz.

29

Dětem pro vymalování

Vánoční příběh
V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal tehdejší
císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Kaţdý se musel
vydat do města, ze kterého pocházela jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili
Nazaret a vydali se na náročnou cestu do města Betléma. Kdyţ po dlouhém
a únavném putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef
marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli městem, ale
všechny hostince uţ byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil.
Jediné, co mohl mu hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami
města. Josef s Marií se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout.

Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou kaţdým dnem očekávala –
porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Jeţíš – tak jak jí to v Nazaretě
řekl anděl Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil
postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem.
Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá
stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl.
Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl: „Nebojte se! Mám pro vás, i pro
všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil
Boţí Syn!“ Kdyţ se kolem pastýřů opět rozhostila noční tma, nemeškali
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a rozběhli se hledat tu stáj, o které jim řekl anděl. V jesličkách opravdu
nalezli novorozené děťátko.
V té době také do Izraele přišli z dalekých zemí moudří muţi, kteří věděli
o znamení, které se má objevit v době, kdy se narodí ţidovský král. Tím
znamením byla jasná hvězda na noční obloze. Mudrci se vydali na dlouhou
cestu, kaţdý s sebou vzal vzácné dary a putovali tím směrem, kde zářila jasná
hvězda. Kdyţ nalezli Marii a Josefa s maličkým Jeţíšem, klaněli se mu
a poloţili před ním všechny vzácné dary, které s sebou vezli: zlato, voňavé
kadidlo a mast zvanou myrha.

Potom se vydali na zpáteční cestu. V noci se jim ale zdál sen, ve kterém
jim anděl řekl, aby se uţ nevraceli ke králi Herodovi, protoţe se chystá Jeţíše
zabít. Také Josef měl v noci sen, ve kterém ho anděl varoval před Herodovou
zlobou. Hned tedy vstal, vzbudil Marii, rychle si zabalili všechny věci
a i s malým Jeţíšem se na oslíkovi vydali na dlouhou cestu do Egypta.
Po Herodově smrti se Josefovi opět ve snu zjevil anděl a řekl mu, ţe uţ se
můţe zase bezpečně vrátit do Izraele. Josef tedy osedlal oslíka a všichni tři se
vydali na zpáteční cestu do svého domku v Nazaretě. V Nazaretě Jeţíš chodil
do školy, hrál si a postupně poznával svět a Boha.
www.deti.vira.cz
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Čtěte, poslouchejte, sledujte
Katolický týdeník
Informace o předplatném Katolického
týdeníku je moţné získat v obou farnostech
nebo si jej lze přímo objednat na adrese
Mediaservis – Zákaznické centrum, Moravské náměstí 12D, 659 51 Brno nebo na
webu www.katyd.cz. Katolický týdeník přináší pravidelně kompletní podrobný
program vysílání Radia Proglas a TV NOE.

Radio Proglas
Radio Proglas můţete ve Ţďáře nad Sázavou poslouchat
na frekvenci 104,00 FM.
Ve zpovědní kapli kostela svatého Prokopa jsou
k dispozici přihlášky do Klubu přátel Radia Proglas,
zpravodaje a také sloţenky k případnému zaslání finanční
částky. Chcete-li zaslat dar hromadně (bez poplatku za
poštovné), můţete částku odevzdat paní Šťastné, která odesílá jednou měsíčně
příspěvek přímo na účet Proglasu a současně odešle soupis dárců. Je moţné takto
zasílat i přihlášky a ostatní korespondenci.

Televize Noe
TV Noe můţete sledovat prostřednictvím kabelové televize,
digitálního vysílání, satelitu nebo ţivě přes internet na adrese
www.tvnoe.cz.

Farní web
Společné webové stránky obou farností
fungují jiţ zhruba tři čtvrtě roku na
adrese
www.zdarskefarnosti.cz.
Naleznete na nich jak aktuální
informace z obou farností, tak rostoucí
archivy článků a fotografií. Za dobu
provozu navštívilo stránky jiţ téměř
25 000 návštěvníků a my věříme, ţe na
nich nalezli vše potřebné a rádi se
budou vracet.
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