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Drazí bratři a sestry, 

 

 v Moskvě působilo i v době 

nejhorších časů komunistické 

vlády velmi ţivé společenství 

křesťanů. Mezi nimi byla jedna 

ţena Věra, teta pozdějšího kněze 

a mučedníka Alexandra Meně.  

Právě ona tohoto kněze v mládí 

velmi silně ovlivnila. Původně 

byla tato ţena nevěřící. Měla 

však velmi citlivou a vnímavou 

duši. Jednou vzpomínala na své 

obrácení: 

 

 „Kdyţ mi bylo 18 let, cítila 

jsem kaţdou neděli nevýslovný smutek a nevěděla jsem proč. Jednou 

jsem pracovala na nějakém prázdninovém táboře, vyšla jsem do polí a 

uslyšela v dálce zvon. Na prašné cestě jsem potkala malé děvčátko. 

Přišla ke mně, podívala se mi do očí a řekla: „Pro všechny to značí 

neděli, jen pro tebe ne.“ To bylo jako hrom z nebe... brzy nato jsem se 

začala připravovat na svůj křest. 

 

 Co znamená pro nás nedělní hlas zvonů a čím je pro nás neděle? 

 Kaţdá neděle jsou velikonoce v malém. Neslavit neděli znamená 

nechat ve svém ţivotě kus prázdného místa. Čas, kam nemohlo 

proniknout Jeţíšovo vítězství.  

 

Přejeme Vám, aby letošní Velikonoce, ale i kaţdá neděle byly pro 

nás příslibem lepších časů a stálé přítomnosti toho, který řekl: „Já jsem 

přemohl svět.“ 

 

P. Vladimír Záleský 

P. Tomáš Holý   
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VELIKONOČNÍ PROGRAM 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 

PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 
 

Květná neděle 28. března: 

7:30, 10:30 a 18:00 mše svatá. 

Zelený čtvrtek 1. dubna, památka Večeře Páně: 

19:00 mše svatá, do 21:00 adorace. 

Velký pátek 2. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

Dnes se neslaví mše svatá. 

Kostel bude otevřen od 7:00 do 21:00 k adoraci. 

10:00 kříţová cesta děti, 14:00 kříţová cesta, 15:00 velkopáteční obřady. 

Bílá sobota 3. dubna: 

  Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci. 

Velikonoční vigilie: 20:00 (s udělováním křtu a biřmování). 

Neděle 4. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 

 7:30, 10:30 a 18:00 mše svatá. 

Pondělí velikonoční 5. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté. 
 

VELIKONOČNÍ PROGRAM 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 

PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 

Květná neděle 28. března: 

9:05 mše svatá. 

Zelený čtvrtek 1. dubna, památka Večeře Páně: 

17:00 mše svatá, do 21:00 adorace. 

Velký pátek 2. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

 Dnes se neslaví mše svatá. 

16:00 kříţová cesta, 17:00 velkopáteční obřady, do 21:00 adorace. 

Bílá sobota 3. dubna: 

 9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00. 

Velikonoční vigilie: 22:00 (s udělováním křtu a biřmování). 

Neděle 4. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 

 9:05 mše svatá s ţehnáním pokrmů (doprovází chrámový sbor FONS). 

 14:00 aţ 16:00 otevřen kostel. 

Pondělí velikonoční 5. dubna: 9:05 mše svatá.  
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO 
 

 KOLPING  10. dubna 2010, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

Slavnostní mše svatá při převzetí úřadu arcibiskupa pražského 

Mons. Dominikem Dukou 
Kolpingovo dílo ČR zve všechny zájemce k účasti na slavnostní mši svaté, 

slouţené Mons. Dominikem Dukou u příleţitosti převzetí úřadu praţského 

arcibiskupa. Slavnost proběhne v sobotu 10. dubna od 10:00 hodin 

v katedrále sv. Víta v Praze. Kolpingovo dílo ČR, jehoţ duchovním správcem 

byl nedávno Mons. Dominik Duka zvolen, získalo rezervaci na 200 míst 

v katedrále. Odjezd autobusu je 10. dubna v 7:00 hodin z parkoviště pod 

Městským úřadem, návrat tamtéţ kolem 16:00. Cena zájezdu činí 100 Kč na 

osobu. Zájemci se mohou hlásit u Michaela Kubíka v sekretariátu 

Kolpingova díla ČR (e-mail: michael.kubik@kolping.cz). 

 
 ŽĎÁR II  19. dubna a 29. května 2010, křížová chodba klášterské fary 

Pozvání na biblické hodiny 
Biblické hodiny pokračují jedenkrát za měsíc v kříţové chodbě v klášteře. Jiţ 

čtvrtým rokem „otevíráme Písmo, aby nám hořelo srdce“. Letos jsme se 

zaměřili na seznámení s ţidovskými svátky a obřady. Nejbliţší termíny: 

v sobotu 19. dubna – probírat budeme svátek Lag ba-omer (děkovná oběť za 

úrodu) a poslední biblická hodina v tomto akademickém roce bude v sobotu 

29. května – tématem bude svátek Šavuot (tzv. Poutní svátek). Na závěr 

kaţdého setkání je úvod do liturgických textů následující neděle. 

 

 ŽĎÁR I  30. dubna až 2. května 2010, Nové Město na Moravě 

Víkend pro žáky 1. až 5. tříd 
Zveme děti na jarní víkend, který letos proběhne od 30. dubna (sraz v 15:10 

na nádraţí) do 2. května (příjezd v 15:27) na faře v Novém Městě na Moravě. 

Cena je 300 Kč, přihlášku naleznete na stránkách www.zdar.signaly.cz. 

 
 ŽĎÁR II  10. a 11. května 2010, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

P. Elias Vella  - duchovní obnova farnosti 
Po loňské pauze opět zavítá k nám do Ţďáru nad Sázavou P. Elias Vella. 

Narodil se v roce 1941 na Maltě, vystudoval na Lateránské univerzitě a 6 let 

byl provinciálem minoritů na Maltě. Dalších 6 let vedl svou rodnou farnost 
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v St. Paul´s Bay a od roku 1993 působí jako hlavní exorcista ve své diecézi. 

Je autorem mnoha knih, vede semináře a duchovní cvičení prakticky po 

celém světě. Letošní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou začne ve 

ţďárské bazilice v pondělí 10. května v 16:30 (program bude asi do 19:30) a 

bude pokračovat také druhý den 11. května ve stejný čas. Srdečně zveme 

všechny z obou ţďárských farnosti i z širokého okolí. Na duchovní obnovu 

není třeba se předem přihlašovat. V průběhu rekolekce bude v kříţové 

chodbě drobné občerstvení. Po oba dny bude příleţitost ke svátosti smíření. 

 

 ŽĎÁR I  13. června 2010 v 10:30, kostel sv. Prokopa 

 ŽĎÁR II  23. května 2010 v 9:05, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

První svaté přijímání 
V prokopské farnosti přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání v neděli 13. 

června. 

V klášterské farnosti se první svaté přijímání uskuteční, dá-li Pán, v neděli 

23. května na slavnost Seslání Ducha svatého.  

 
 ŽĎÁR II  4. až 9. července 2010, Novohradské hory 

Letní puťák – Novohradské hory 
Kdyţ otevřeme CD s loňskými fotkami, zaslechneme burácení hromu na 

polské straně rychlebského hřebene i šumění Nýznerovského vodopádu a 

ucítíme vůni čerstvě upečených hostií v Bílé Vodě a také usmaţený špek 

s cibulkou v kotlíku... Uběhl rok a my se těšíme na společných pár dní na 

začátku prázdnin.  Novohradské hory budeme poznávat z české i rakouské 

strany hranice od 4. do 9. července. Vyjdeme z Dobré Vody přes Kraví horu 

na Kuní horu a Jelením hřbetem dojdeme k Ţofínskému pralesu. Pak uţ se 

budeme toulat divokou přírodou a jediné vesnice budou ty dávno opuštěné – 

Stříbrné hutě a Skelné hutě. Hraniční hora Kamenec nás přivítá kótou 1072 m 

n.m. Do údolí budeme sestupovat na rakouskou stranu a pokusíme se tábořit 

u pramene řeky Luţnice... Za vše poděkujeme při pouti do Dobré Vody. 

V sobotu 10. července dopoledne uţ budeme v brněnské katedrále drţet palce 

Danielovi, aby řekl srozumitelně: „Jsem připraven!“. 

 
 BRNO  10. července 2010, katedrála svatých Petra a Pavla 

Jáhenské svěcení 
Dá-li Pán, přijme jáhenské svěcení Mgr. Daniel Blaţke, který v tomto roce 

vykonává sluţbu pastoračního asistenta ve Ţďáře nad Sázavou II.  
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VELIKONOČNÍ TRIDUUM 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 

 

Relikvie utrpení 

 

Kdybych si měla vybrat 

jednu relikvii tvého utrpení 

vzala bych si právě to umývadlo 

plné špinavé vody. 

Chodit světem s tou nádobou 

a u kaţdé nohy 

si vzít osušku 

a sehnout se, 

a nezvednout hlavu výš neţ k lýtkům 

abych tak nerozeznala 

nepřátele od přátel, 

a umývat nohy tuláka, 

ateisty, zdrogovaného, 

vězně, vraha, 

toho kdo mě uţ nezdraví, 

druha, za kterého se nikdy nemodlím, 

v tichosti 

dokud všichni nevytuší v mé lásce 

lásku tvou. 

Madeleine Delbrel 

 

 

VELKÝ PÁTEK 

 

Můj Syn Ježíš 

 

Jeţíš je v mých očích to nejdraţší. 

V něm mám zalíbení. 
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Kdyţ jsem tvořil stromy, věděl jsem, 

ţe ze stromu bude vzato dřevo kříţe. 

Nezaváhal jsem. 

Kdyţ jsem tvořil trní, věděl jsem, ţe 

jednoho dne přijde člověk, který z trní 

udělá bolestivou korunu pro mého 

Syna. 

Nerozmyslel jsem si to. 

Kdyţ jsem tvořil skály, věděl jsem 

předem o kameni, kterým bude 

uzavřen Jeţíšův hrob. 

Pokračoval jsem. 

A nyní mohu říci, ţe kdyţ se naplnil ţivot mého Syna, nic nebylo 

tragičtějšího neţ kříţ. Ale také nebylo nic krásnějšího, protoţe na 

tomto dřevě se vyjevila největší láska, jakou člověk můţe mít k Bohu. 

Carlo Carretto 

 

 

BÍLÁ SOBOTA 

 

Velikonoční oči 

 

Přál bych nám, abychom měli 

velikonoční oči, 

jeţ by dovedly dohlédnout 

ze smrti aţ k ţivotu, 

z viny aţ k odpuštění, 

z rozdělení aţ k jednotě, 

z ran aţ ke slávě, 

od člověka aţ k Bohu, 

od Boha aţ k člověku, 

od já aţ k ty. 

A kromě toho celou sílu Velikonoc. 

Klaus Hemmerle (Velikonoční přání 1993) 
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ROK KNĚŽÍ 

 

Utrpení z lásky 

 

Existují dva druhy utrpení: utrpení z 

lásky a utrpení bez lásky. Všichni svatí 

trpěli s trpělivostí, radostí a vytrvalostí, 

protoţe milovali. My trpíme se zlostí, 

opovrţením a otravností, protoţe 

nemilujeme. Kdybychom milovali Boha, 

byli bychom šťastni, ţe můţeme trpět z 

lásky k tomu, který přijal utrpení kvůli nám (…). 

Říkáte, ţe je to tvrdé? Kdepak. Je to milé, potěšující a líbezné. Je to 

štěstí samo. Jen je třeba milovat, kdyţ trpíme, a trpět pro lásku. 

Kdo jde vstříc kříţi, kráčí v opačném směru, neţ jsou kříţe. Pokud je 

potká, je tomu rád – miluje je a nese je s odvahou. Ony ho spojují s 

naším Pánem. Očišťují ho. Osvobozují ho od tohoto světa. Odstraňují z 

jeho srdce překáţky a pomáhají mu projít tímto ţivotem, podobně jako 

most pomáhá přejít vodu.  

 

Kdo je kněz? Člověk, který stojí na místě Boha, člověk, kterému byly 

svěřeny všechny Boţí pravomoci. Náš Pán říká kněţím: „Jako Otec 

poslal mě, tak i já posílám vás. Na nebi i na zemi mi byla dána všechna 

moc. Jděte tedy, učte všechny národy... Kdo vás poslouchá, mě 

poslouchá. Kdo vás odmítne, mě odmítne.“ 

 

Kdyţ kněz odpouští hříchy, neříká: „Bůh ti odpouští.“ Ale říká: 

„Uděluji ti rozhřešení.“ 

 

Zkuste se jít vyzpovídat k Panně Marii nebo k andělovi. Mohou vám 

dát rozhřešení? Ne. Dají vám tělo a krev našeho Pána? Ne. Svatá 

Panna nedokáţe, aby její Boţský Syn sestoupil do hostie. I kdybyste 

měli před sebou dvě stě andělů, nikdo z nich vám nedá rozhřešení 
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vašich hříchů. Ale kaţdý kněz ano. Můţe 

vám říci: „Jdi v pokoji, tvé hříchy jsou ti 

odpuštěny.“ 

 

Kdyţ se chce uškodit náboţenství, začíná se 

útokem na kněze, protoţe kde chybí kněz, 

tam není eucharistická oběť, a kde není 

oběť, tam neexistuje náboţenství. 

 

Někdy říkám Mons. Deviemu: „Jestli 

chcete, aby se vaše diecéze obrátila, pak je 

nutné, abyste obrátil ke svatosti všechny své faráře.“ 

 

Kdyby kněz plně vnímal velikost své sluţby, pak by zemřel. Co nám 

kněţím brání v tom, abychom byli svatí? Nedostatečná sebereflexe. 

Nevstoupíme-li do svého nitra, nebudeme nikdy vědět, co děláme. 

Poznání, modlitba a spojení s Bohem jsou proto pro kněze nezbytné. 

 

Kněz musí být vţdy zahalen Duchem svatým, tak jako je jeho tělo 

oděno do kněţského roucha.  

 

Ostatní Boţí dary by byly bez kněze k ničemu. K čemu by byl dům 

plný zlata, kdyby nebylo někoho, kdo by mohl otevřít dveře? Bez 

kněze by smrt a utrpení našeho Pána nebyly k ničemu. 

 

Po Bohu je kněz vším! Nechejte farnost třeba dvacet let bez kněze 

a lidé se začnou klanět zvířatům. 

 

Aţ v nebi budeme schopni pochopit radost, kterou přináší kaţdé 

slouţení mše svaté. 

 

Bylo by dobře, kdyby kněz mohl pro práci a námahu, kterou nese pro 

slávu Boţí a spásu duší, zemřít. 

sv. Jan Maria Vianney  
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PLÁN OBNOVY AREÁLU BAZILIKY V ROCE 2010 
 

     Ani v šesté sezóně obnovy baziliky nás nijak neopustila chuť, opustila nás 

však dosavadní finanční přízeň našich stálých partnerů. Ministerstvo kultury 

pro letošní rok neuvolní ze svého rozpočtu nic, Město Ţďár nad Sázavou i 

kraj Vysočina přispějí do rozpočtu obnovy necelou polovinou ve srovnání 

s minulými lety. Důvodem tohoto stavu jsou dopady probíhající ekonomické 

krize, která je jedinou a pochopitelnou příčinou při zdůvodňování krácení 

plánovaných finančních dotací. 

     Pro letošek je naší prioritou dokončení obnovy nepřístupných prostor nad 

sakristií kostela. Vyvrcholení poměrně náročných a z hlediska vedení 

přístupu i značně komplikovaných prací plánujeme do letních měsíců, kdy do 

zajímavého a svým způsobem i tajemného prostoru společně vstoupíme. 

Stane se tak po třech stoletích. Tento prostor byl totiţ záměrně, jako 

nevyuţitelný, odříznut od konventního kostela, jehoţ stavební obnova, 

vedená architektem Santinim, byla dokončena v roce 1710. V průběhu roku 

je uvaţováno s dokončením loni započatého restaurování nástěnných maleb 

v kapli Zvěstování Panny Marie.  

     Zřejmě nejzásadnějším počinem letošního roku bude zahájení 

restaurátorských prací na hlavním oltáři. V první etapě je plánováno snesení 

všech bíle polychromovaných dřevořezeb nad římsou oltářní architektury. A 

to včetně Willmannova nástavcového obrazu. Sochy i obraz budou převezeny 

do restaurátorské dílny naší dlouholeté spolupracovnice akademické malířka 

Evy Kolmanové, kde se podrobí náročné konzervaci, která bude trvat celý 

rok. Farníky proto můţe hned po velikonocích znovu překvapit krátkodobá 

existence lešení v presbytáři kostela.  

     Vzhledem k úvodu tohoto příspěvku napadá čtenáře oprávněná otázka 

financování tak náročného úkolu. Pro restaurování našeho hlavního oltáře se 

podařilo získat v plné výši finanční prostředky v zahraničí. Dárcem je 

londýnská Společnost přátel českých historických památek a zahrad, která 

zprostředkovala dotaci britské instituce Headley Trust. Společnost přátel je 

zaměřena na podporu vybraných projektů mimořádné kulturní a umělecké 

hodnoty v České republice, mezi něţ patří i náš oltář a zejména oltářní obraz 

Michaela Leopolda Willmanna, kterého, pro jeho ojedinělý rukopis, povaţují 

za jednoho z nejvýznamnějších malířů barokní Evropy. Není bez zajímavosti, 

ţe doporučení baziliky pozornosti společnosti vzešlo z iniciativy paní Tamary 

Kinské. Zástupci společnosti v uplynulém období hodnotili výsledky naší 
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několikaleté práce, která, jak nám 

při své loňské návštěvě sdělila paní 

Barbara Peacock (na fotografii 

uprostřed), získala jejich plnou 

důvěru ve vloţenou investici.   

     V letošním roce vás proto více 

neţ kdy jindy prosíme o přímluvy a 

podporu v našem úsilí a upřímně 

děkujeme všem, kteří se v loňském 

roce jakýmkoliv způsobem na 

obnově baziliky podíleli. 
 

OPRAVA PRŮČELÍ KOSTELA SV. PROKOPA 
 

     Po několika klidných letech se stavební ruch vrátí i do svatoprokopské 

farnosti. Zub času, ruku v ruce doprovázený nepřízní klimatu, nám znovu 

dokázal pomíjivost našeho snaţení. A tak nezbývá neţ začít plánovat 

harmonogram oprav u všech nemovitých památek spravovaných farností. 

     Jako první přichází na řadu oprava západního průčelí farního kostela 

sv. Prokopa. Tu bychom chtěli provést v letošním létě s pomocí příspěvků od 

Města Ţďáru a z Fondu záchrany architektonického dědictví, který spravuje 

Krajský úřad kraje Vysočina. Město na opravu přispěje schválenou částkou 

140 000 Kč, u kraje Vysočina jsme předloţili ţádost o příspěvek 135 000 Kč.  

     Naším záměrem je opravit nejen průčelí, ale i severní fasádu a věţ kostela. 

Tento krok je naplánován na příští rok. Bylo by sice moţné provést obě akce 

v jednom termínu, ovšem po dohodě s Městským úřadem jsme práce rozdělili 

do dvou stavebních sezón. Důvodem je zájem Města podílet se na obnově 

severní fasády a věţe a v jejím rámci provést opravu městských věţních 

hodin a hodinových ciferníků, coţ je vzhledem k plánování a schvalování 

městského rozpočtu moţné aţ v příštím roce.   

     Po podrobném zhodnocení stavu dalších našich objektů předpokládáme 

v období nejbliţších let opravy fasád hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice 

a kaple sv. Barbory. To jsou samozřejmě ty velké a nejvíce viditelné úkoly, 

které před námi stojí. Z těch méně viditelných aktivit pro letošní rok 

plánujeme obnovu interiéru sakristie našeho kostela. 

     Děkujeme všem, kteří svojí prací a svými názory přispěli a přispívají 

k plánování i řešení úkolů, které před farností stojí a všechny farníky prosíme 

o přímluvy a podporu v našich společných snahách. František Laštovička  
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JERUZALÉMSKÁ BIBLE 

první kompletní vydání v češtině 
  

Během prosince 2009 vyšlo kompletní 

jednosvazkové vydání JERUZALÉMSKÉ 

BIBLE ve dvou různých vázaných 

provedeních. 

 

Co je JERUZALÉMSKÁ BIBLE? 

 

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické 

biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z 

prací Jeruzalémské biblické školy, zaloţené v 

roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v 

níţ se po desítky let převáţně francouzští 

badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli 

biblické filologie, historie a archeologie. Na 

základě zevrubné a velmi přesné exegetické 

práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible 

de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenţ se stal základem 

pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je 

nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní 

originálu. Druhou předností vloţenou do tohoto díla jsou úvody k 

jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které 

kaţdému čtenáři Bible dodávají nejdůleţitější poznatky interpretační, aniţ by 

ho zbytečně zatěţovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible 

vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) 

a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři 

vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které 

se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Ţádný ale 

nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. 

I pro tvůrce české JB je totiţ nejdůleţitější, aby výsledek jejich práce byl 

věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i 

literární formy. Manţelé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na 

českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní 

vydání (celkem v 17 svazcích). Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible 

v českém jazyce vychází v listopadu roku 2009.  
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DĚTEM 

 

Zmrtvýchvstání 
(Anna Šmalcová) 

Jeţíšovi přátelé sňali 

mrtvé tělo z kříţe. 

Zabalili ho do 

lněného plátna a 

uloţili do hrobu. V 

neděli, brzy ráno 

přišly ke hrobu ţeny 

a chtěly mrtvé tělo 

nabalzamovat. Jak se 

ale vylekaly, kdyţ 

viděly, ţe kámen je z 

hrobu odvalený a 

plátno, ve kterém 

bylo tělo zabalené, 

leţí pečlivě sloţené! 

Najednou se ulekly 

podruhé, kdyţ 

uviděly po pravé 

straně anděla, který 

jim řekl: "Nelekejte 

se! Hledáte Jeţíše 

Nazaretského, 

ukřiţovaného? Byl 

vzkříšen, není tady." 

Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja, radujme se! 

 

Převzato z knihy Velikonoční omalovánky, kterou vydalo  

nakladatelství Cesta. 
 

http://www.vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=60
http://www.ais.cz/cesta/
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH 

A FILIÁLNÍCH OBCÍCH 

 
 

Místo Datum Pouť Mše svatá 

Zelená hora 

So 15. 5. Sv. Jan Nepomucký 17:00 

Ne 16. 5. Sv. Jan Nepomucký 
 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 

14:30 

Ţďár n. S. II 

– bazilika 
So 22. 5. Pouť motorkářů 10:00 (bohosluţba slova) 

Ţďár n. S. I – 

kostelík 

Nejsvětější 

Trojice 

Ne 30. 5. Nejsvětější Trojice 10:30 

Česká Mez – 

Babín 
Ne 30. 5. Nejsvětější Trojice 15:00 

Počítky Ne 6. 6. Navštívení Panny Marie 12:00 

Herálec Ne 6. 6. Sv. Kateřina 11:00 

Strţanov Ne 13. 6. Sv. Antonín 15:00 

Ţďár n. S. I – 

svatý Prokop 

So 3. 7. 

 

 

Ne 4. 7. 

Sv. Prokop 

17:00 

Po bohosluţbě program na 

farní zahradě 

7:30, 10:30, 18:00 

Dolní Hamry Po 5. 7. Sv. Cyril a Metoděj 12:00 

Vysoké Ne 18. 7. Panna Marie Karmelská 12:00 

Mělkovice Ne 25. 7. Sv. Anna 12:00 

Cikháj Ne 1. 8. Sv. Anna 15:00 

Ţďár n. S. II 

– bazilika 
Ne 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie 

9:05 

Odpoledne Te Deum a 

mariánské nešpory 

Ţďár n. S. II 

– bazilika 
So 28. 8. VII. diecézní pouť rodin 10:00 

Polnička Ne 5. 9. Sv. Andělé strážní 15:00 

Radonín Ne 5. 9. Narození Panny Marie 12:00 

Hamry – 

Najdek 
Ne 12. 9. Panna Marie Bolestná 12:00 

Světnov Ne 26. 9. Sv. Václav 15:00 
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FARNOST ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 
 

Obvyklý pořad nedělních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 

Bohoslužby v týdnu: 

Úterý, čtvrtek, pátek a sobota v 18:00, středa v 8:00 

Návštěvy nemocných: 

První pátek v měsíci a dle potřeby 

Duchovní správce: P. ThLic. 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 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 
 

Obvyklý pořad nedělní bohoslužby:Mše svatá vţdy v 9:05. 

Bohoslužby v týdnu:Pondělí, středa a pátek v 17:15, čtvrtek v 17:00 adorace 

Farář: P. Vladimír Vojtěch Záleský 

Kontaktní adresa a služby nemocným: 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 žďárských farností, Velikonoce 2010: Redakční návrh zpracovali 

Vladimír Záleský, Tomáš Holý a Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty farníci 

obou farností, autoři jsou uvedeni u článků. Obrázky archiv farností a internet. Tisk 

Unipres. Pro interní potřebu vydávají obě ţďárské farnosti. 

 

Návrhy článků pro vánoční číslo zpravodaje: Chcete-li publikovat pozvánku nebo 

informace ve vánočním čísle společného farního zpravodaje, předejte své návrhy do 

17. listopadu příslušnému duchovnímu správci. 
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