SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

VELIKONOCE L. P. 2012
Program přípravy a liturgických oslav
Ze života farností
Velikonoční různočtení

KANONIZAČNÍ ŘÍZENÍ SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO P. JANA BULY
Jan Bula a Václav Drbola byli kněží, kteří
byli nezákonně popraveni ve spojitosti s
případem „Babice“. V České republice se nachází
několik obcí s názvem Babice. Babice, které se ve
druhé polovině 20. století dostaly do povědomí
značné části obyvatel naší země, byly a dodnes
jsou malou vesnicí na jihovýchodním okraji
Českomoravské vrchoviny. Právě zde došlo
2. července 1951 k trojnásobné vraždě, která,
navzdory vší tragičnosti, byla jen určitou
epizodou, po níž hlavní děj nesoucí s sebou
utrpení, násilí i vraždy, teprve následoval.
Totalitní komunistický režim se snažil využít
R. D. Jan Bula (1920tuto vraždu k likvidaci a diskreditaci těch
1952), administráskupin, proti kterým vedl třídní boj. Na
tor farnosti Rokytnice
nad Rokytnou
jihozápadní Moravě byl zacílen především na
rolníky, kněze a katolickou církev vůbec.
Již 12. července 1951 byl zahájen v Jihlavě
před Státním soudem proces, který byl po dvou
dnech završen vynesením rozsudku sedmi trestů
smrti, dvou doživotních trestů a dalších pěti
trestů odnětí svobody ve výši 20 až 25 let.
Prostřednictvím tisku a rozhlasu se účelové
zprávy o tomto monstrprocesu rozšířily po
celém Československu. Atmosféru strachu přímo
na
Českomoravské
vrchovině
pak
spoluvytvářely další soudní procesy spojené
s případem „Babice“. Všechny „babické procesy“
R. D. Václav Drbola
vedly k odsouzení desítek osob, vynesení
(1912-1951),
administrátor
staletých souhrnných trestů odnětí svobody
farnosti Babice
a jedenácti trestů smrti.
Mezi jedenáct popravených patřili také Jan
Bula a Václav Drbola. Komunistický režim těmito justičními vraždami
jednoznačně prokázal, že mu není proti mysli popravit nevinné kněze.
Řadu zajímavých materiálů a podrobných informací o kanonizačním řízení
naleznete na webových stránkách Brněnského biskupství:

kanonizace.biskupstvi.cz
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VELIKONOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Zelený čtvrtek – 5. dubna, památka Večeře Páně:
19:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 6. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu):
Kostel bude otevřen od 7:00 do 21:00 k adoraci.
10:00 křížová cesta pro děti, 14:00 křížová cesta pro dospělé.
15:00 velkopáteční obřady.
Bílá sobota – 7. dubna:
Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci.
Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá.
Neděle – 8. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté.
Pondělí velikonoční – 9. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté.

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Zelený čtvrtek – 5. dubna, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 6. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu):
Kostel bude otevřen od 9:00 do 21:00 k adoraci.
16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady.
Bílá sobota – 7. dubna:
9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00.
Velikonoční vigilie: 21:00 mše sv. (s udělováním křtu a biřmování).
Neděle – 8. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů.
14:00 až 16:00 bude otevřen kostel k modlitbě.
Pondělí velikonoční – 9. dubna: 9:00 mše svatá.
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Drazí bratři a sestry,
letošní úvodní slovo nemůže být o ničem jiném, než o velké radosti,
kterou máme z kněžského svěcení jáhna Josefa Novotného z farnosti
sv. Prokopa a z primice, která se bude poprvé od roku 1948 ve farnosti
slavit. Přejeme Josefovi, aby vytrval ve věrnosti Kristu po celý svůj život
a mohl jednou v budoucnu slavit krásná kněžská jubilea.
Svatý otec Benedikt XVI. pronesl na slavnost sv. Petra a Pavla 2011 v
den 60. výročí svého kněžského svěcení v homilii následující slova:
„Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli“ (srov. Jan 15,15). Šedesát
let po svém kněžském svěcení stále slyším ve svém nitru tato Ježíšova
slova, kterými se náš vynikající arcibiskup, kardinál Faulhaber, obrátil
hlasem sice již slabým, ale pevným k nám novokněžím na závěr obřadu
svěcení. (…)
Ježíšova slova o přátelství byla pronesena v kontextu podobenství o
vinném kmeni. Pán spojuje obraz vinného kmene s posláním učedníků
přinášet plody: „Určil jsem vás k tomu, abyste přinášeli užitek a váš
užitek, aby byl trvalý“ (Jan 15,16). První úkol daný učedníkům –
přátelům – bylo vydat se na cestu, vyjít ze sebe samých a jít vstříc
druhým. Můžeme tady vnímat také slova, jimiž Vzkříšený oslovil
učedníky a kterými svatý Matouš končí své evangelium: „Jděte a učte
všechny národy...“ (srov. Mt 28, 19). Pán nás povzbuzuje, abychom
překračovali hranice prostředí, ve kterém žijeme, a nesli evangelium do
světa druhým, aby proniklo všechno, a svět se tak otevřel Božímu
království. Zjevně to připomíná, že sám Bůh vyšel ze sebe, opustil svou
slávu, aby nás hledal a přinesl nám světlo a lásku. (…)
Pane, pomoz, abych Tě stále lépe poznával! Pomoz mi být stále více
zajedno s Tvou vůlí! Pomoz mi žít můj život nikoli pro mne samého, ale
žít jej společně s Tebou pro druhé! Pomoz mi stávat se stále více Tvým
přítelem!“
Drazí přátelé, doprovázejme našeho novokněze, i s ním vysvěcené
spolubratry, svou modlitbou, aby se stávali opravdovými Kristovými
přáteli a jeho lásku dokázali přinášet ostatním.
Váš P. Tomáš Holý
Se srdečným přáním požehnaných Velikonoc P. Vladimír Záleský
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO
ŽĎÁR I a II jaro 2012, klubovna seniorů a farní sál

Přehled programu Sdružení křesťanských seniorů
Středa 11. dubna 2012 v Klubu seniorů v České pojišťovně od
14:30 hodin a úterý 24. dubna 2012 ve farním sále při bazilice od 17:00
hodin, hlavní téma: „Kam letos pojedeme na zájezd“.
Středa 25. dubna 2012 v Klubu seniorů v České pojišťovně od
15:00 hodin beseda: „Egypt – o Káhiře trochu jinak“.
Poutní zájezd připravujeme na středu 23. května 2012, pojedeme po
trase: Pohled (farní kostel), Želiv (klášter), Sázava (sv. Prokop), hrad
Kámen (u Pacova) a zakončíme na Křemešníku (poutní místo).
V květnu rovněž začnou cyklistické výlety. Program KLAS bude v
květnu a červnu probíhat v obvyklých termínech: druhou středu v měsíci
v Klubu seniorů v České pojišťovně a čtvrté úterý v měsíci na faře při
bazilice, po prázdninách začneme opět v září.
Na červen připravujeme procházku po druhé části naučné stezky v
klášteře (Bránský rybník, dvůr, dolní hřbitov) a prohlídku baziliky.
ŽĎÁR II 11. – 12. května 2012, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Zelená hora

P. Elias Vella - duchovní obnova farnosti
Letošní duchovní obnova s otcem Eliasem
proběhne v klášteře jako předprogram
tradiční svatojanské pouti na Zelené hoře.
Známý řeholní kněz, vyhledávaný zpovědník
a průvodce duchovních cvičení, autor mnoha
knih, exorcista z Malty se s námi bude
setkávat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
a v křížové chodbě klášterní fary.
Pátek 11. května v 16:00 – 19:00 hod. –
promluva, modlitba, mše svatá a možnost
rozhovoru nebo svátosti smíření.
Sobota 12. května v 9:00 – 12:00 hod. –
promluva, adorace
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ŽĎÁR II 12. – 13. května 2012, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Svatojánská pouť na Zelené hoře
V sobotu 12. května bude první poutní mše svatá v 17:00 hodin, slouží
ji P. Elias Vella z Malty. V neděli 13. května se slaví mše svaté v 6:00,
7:30, 9:00, 10:30 a 14:30 hodin. V neděli v 17:00 hodin vás Národní
památkový ústav v Telči zve na koncert duchovní hudby Doteky strun a
kouzla měchu,v němž účinkují: Jitka Baštová – akordeon a Jindřich
Macek – loutna. V den svátku, ve středu 16. května , se koná poutní mše
svatá v 17:15 hodin. Po ní následuje v 18:30 hodin komentovaná
prohlídka poutního kostela, kterou uvádějí Ing. František Laštovička a P.
Vladimír Záleský.
ŽĎÁR II 20. května – 30. června 2012, Santiniho schodiště

Výstava fotokoláží Jarky Horákové
Od 20. května bude ve farní galerii na „Santiniho schodech“ umístěna
prezentace fotokoláží Jarky Horákové. Při té příležitosti jsme autorku
požádali o několik myšlenek k připravované výstavě:
„Umístění výstavy v bazilice na schodech je pro mne symbolikou,
která se vztahuje i k námětu koláží i symbolice duše. Jako je chrám
místem modlitby, tak i tyto fotokoláže jsou jejím vyjádřením do vrstev
barev a tvarů. Jako je chrám místem, kde se setkáváme s evangeliem, tak
i fotokoláže jsou vyjádřením prožívání tohoto evangelia v mém životě.
Schody pak symbolizují cestu ke Světlu – Bohu. Tyto schody může zdolat
každý z nás – „K čemu nohy, když můžeme dostat křídla!“
Výstava bude ve farní galerii do konce června a bude otevřená po
každé mši svaté.
ŽĎÁR II 25. – 27. května 2012, areál kláštera

760. výročí založení žďárského cisterciáckého kláštera –
Otevřené zahrady 2012
Pátek 25. 5. 2012
17:15 Mše svatá pro děti v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Komentovaná prohlídka nejstarších dochovaných částí kláštera
(Ing. František Laštovička)
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19:00 Kulturně-společenské setkání v konventu kláštera (K významu
církevních řádů a jejich tradici promluví Ing. Pavel Jajtner)
Sobota 26. 5. 2012
13:00 Slavnostní otevření všech zahrad a expozic zámku
V průběhu odpoledne se v zahradách zámku představí hudební tělesa
Žďárský swing-band, sdružení Ambitters, Stará vlna band, Acoustics Jazz.
18:00 Uzavření zahrad
20:00 Svatodušní vigilie na rajském dvoře
Neděle 27. 5. 2012
9:00
Nedělní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie za
zakladatele kláštera, zemřelé členy řádu a za obyvatele města
11:00 Otevření všech zahrad a expozic zámku
V průběhu odpoledne se v zahradách zámku představí pěvecké soubory
Svatopluk, Žďáráček, Cvrčci, Fons, dětský sbor DDM atd. Dále vystoupí
hudební tělesa TATA Band dixieland, Žďárští trubači a tradiční varhaní
matiné v bazilice minor.
14:00 – 17:00 Výstava fotokoláží Jarky Horákové ve farní galerii na
„Santiniho schodech“
17:00 Slavnostní finále všech sborů, ve kterém se představí největší
zpívající těleso v historii města – řídí Dr. Jiří Libra
18:00 Uzavření zahrad
V prostorách 1. nádvoří zámku bude po oba dny připravena prezentace
hospodářství KINSKÝ a.s., se svými obory – lesnictví, rybníkářství,
zahradnictví a Sbor dobrovolných hasičů zámek Žďár.
Vstupné na akci je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se kulturní
program uskuteční v krytých prostorách zámku.
ŽĎÁR II 3. června 2012 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
ŽĎÁR I 10. června 2012 v 10:30, kostel sv. Prokopa

První svaté přijímání
Po velikonocích doprovodíme naše školáky ke stolu Páně, prosíme vás
o modlitbu za děti i jejich rodiče.
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BiGy premiéra koncem června, představení v rámci Celostátního setkání mládeže

Muzikál Gedeon
„Gedeone, udatný bohatýre!“ Tak
nějak oslovil Hospodinův posel
ustrašeného muže z kmene Manase.
Začal tím jeden dramatický příběh
s dobrým koncem, který najdeme
v knize Soudců v 6. – 8. kapitole.
Gedeon ale nebyl ani udatný, ani
bohatýr, a přesto byl právě on povolán,
aby osvobodil Izraelity sužované
Midjánci.
Byl
to
žert
nebo
nedorozumění? Ne, Bůh už v něm vidí
hrdinu, který zatím spí v jeho nitru za
slupkou člověka, který nevěří sobě ani
Bohu. Je čas vzbudit bohatýra...
Právě tento příběh se stal
předlohou muzikálu, který začali
nacvičovat naši studenti z biskupského gymnázia.
Skladby – hudbu i texty – pro nás složil Luděk Strašák, moderátor
Radia Proglas, z divadelního souboru Spojené farnosti. Byla to dobrá
volba, protože Luděk je autor několika úspěšných muzikálů: „Pastýř
Vojtěch“, „Horkník“, „Jesus Christ Supermlád“ nebo „Tarsan“. Režii spolu
s ním tvoří Jana Prokešová, absolventka brněnské Jamu. Sbor
Biskupského gymnázia vede Markéta Dobrovolná za výrazné pomoci
Petry Kinclové. S muzikou pomáhá pan učitel Miloslav Mrlík. Těch, kdo
budou hrát, zpívat, tancovat pomáhat s technikou, vytvářet kulisy i
kostýmy bude hodně.
Těšíme se, že i tímto společným dílem obohatíme Celostátní setkání
mládeže ve Žďáře nad Sázavou. A kdy bude premiéra? Samozřejmě na
BiGy na konci školního roku a snad také v klášteře v sobotu 7. července.
Děkuji už teď studentům za čas a nadšení, se kterým vstoupili do
tohoto dobrodružství.
P. Vladimír Záleský
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ŽĎÁR II 30. července – 4. srpna 2012, utajované místo

Letní chaloupka pro děti farnosti Nanebevzetí Panny Marie
Zveme všechny děti od 7 do 12 let na 5. letní chaloupku, která se letos
uskuteční od 30. července do 4. srpna na zatím utajeném místě.
Přihlašovat se můžete od začátku dubna, přihlášky a více informací jsou
k dispozici v bazilice a u vedoucích z kláštera.
ŽĎÁR II 12. srpna 2012, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie
Poutní mše svatá bude v neděli 12. srpna v 9:00 hodin. Odpoledne
proběhne vernisáž výstavy obrazů Jiřího Štourače na Santiniho schodišti
a představení zrestaurovaných nástěnných maleb v křížové chodbě.
ŽĎÁR II Od 9. září 2012, Maďarsko a Ukrajina

Farní pouť – Maďarsko a Ukrajina 2012
Stále se můžete přihlašovat na farní pouť do zemí na východ od nás,
kde navštívíme několik poutních míst a klášterů a vydáme se i do hor.
ŽĎÁR II 28. září 2012, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Svatováclavský festival FONS
Tradiční Svatováclavský festival Fons se letos opět uskuteční
v klášterní bazilice za účasti sborů z různých míst naší republiky.
CELOCÍRKEVNĚ 11. října 2012 – 24. listopadu 2013

Zahájení roku VÍRY
Na základě pastýřského listu papeže Benedikta XVI. Porta fidei bude
11. října zahájen rok víry, který potrvá do 24. listopadu 2013.
ŽĎÁR II 13. října 2012, Mikulov,
Kurdějov

Růžencová pouť
Obvyklá Růžencová pouť nás
letos zavede na jižní Moravu, kde
budeme prosit o požehnání pro
celou farnost.
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CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2012
INSPIRACE PRO MLADÉ ANEB CO BYCHOM MOHLI DĚLAT LÉPE…
Podněty vzešlé z diskuzí mladých delegátů – inspirace i pro nás…
Otec arcibiskup Jan Graubner: „Biřmovaný křesťan se modlí!“
Duchovní život
- Na křesťanství je nejdůležitější Bůh!
Někdy na to možná zapomínáme,
děláme spoustu akcí atd. Ve středu
naší činnosti a našeho života ale
vždycky musí být Kristus.
- Nemůžeme být dobrými křesťany,
pokud nejprve nejsme dobrými lidmi.
- Aby si mohli nevěřící vážit církve, musí si nejprve vážit nás samotných
jako lidí a jako křesťanů.
- Pokud jsme povoláni k vedení dalších mladých lidí, potřebujeme mít
sami kvalitní vedení.
- Modleme se za rozpoznání svého povolání, za svoje budoucí partnery,
popřípadě farníky :-).
- Nečekejme senzaci od svátosti biřmování. Pro rozvoj darů Ducha
svatého je potřeba vyvinout i vlastní úsilí.
- Oplácejme kmotrům jejich modlitby a vyhledávejme s nimi kontakt.
Evangelizace
- Křesťanství je jako nemoc - šíří se
od člověka k člověku. Musíme vždy
klást důraz na osobní zkušenost a
svědectví.
- Bez pravidelné modlitby, znalosti
Písma a osobního vztahu s Kristem
nemáme co předávat a nemůžeme
být hodnověrnými svědky evangelia.
- Pro evangelizaci jsou zásadní „nekostelní“ akce. Ať naši nevěřící
kamarádi poznají naše společenství při naprosto běžné činnosti.
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- Aby měli mladí lidé motivaci vrátit se do našeho společenství, musí se
mezi námi cítit přirozeně a lidsky dobře.
- Nevnucujme nevěřícím něco, co teď nejsou schopni strávit, ale ve
správný okamžik promluvme o Kristu na základě osobního svědectví
z našeho života.
Farnosti a kněží
- Farnost je (nebo má být :-)) jako
naše druhá rodina. I v rodině může
mít člověk jiné názory nebo jiné
aktivity, ale to neznamená, že tuto
rodinu opustí. Každý se v ní uplatňuje
podle svých schopností.
- Je důležité převzít zodpovědnost za
tu farnost, do které nás Pán Bůh poslal.
- Dávejme důraz na společenství. Je těžší žít dlouhodobě ve společenství
stejných lidí než jezdit z akce na akci. Musíme vždycky vědět, že žít ve
společenství znamená také pro něj něco obětovat.
- Náš kostel má být místem přijetí. Člověk, který do něj přijde poprvé, by
měl pocítit, že je u nás vítaný a má zde „své místo“. Nežijme si pouze
spokojeně sami pro sebe.
- Mějme odvahu přijít za knězem a sdělit mu své názory a podněty
k životu ve farnosti.
- Buďme pro kněze oporou. Nechtějme jenom vymýšlet nové věci.
Služba
- Služba a pomoc obohacuje, a to hned třikrát: ty, kterým pomáháme; nás
samotné, protože prohlubuje naše vztahy; okolí, které si klade otázku,
proč to děláme.
- Zapojme se v tom, čemu rozumíme. Využijme svých schopností
v oblasti nových komunikačních prostředků pro propagaci křesťanských
témat a hodnot.
- Nestyďme se dát najevo svoji víru v rámci sociálních sítí.
- Všímejme si více mladších kamarádů (ze základních škol). Pro svoji
víru jsou často terčem posměchu mezi spolužáky. Rozhovor a zájem
„staršího kámoše“ jim pomůže.
(Převzato ze zdar2012.signaly.cz)
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VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA
Výprava poutníků
složená
ze členů
Kolpingova
díla,
studentů Biskupského
gymnázia a Střední
školy gastronomické
začala
v
pátek
17. února
ve
4:15
hodin. I přes spousty
sněhu naše autobusy šťastně dorazily na pražské letiště v Ruzyni.
Konečně se letadlo vzneslo, my prolétli mraky a z výšky 11 km sledovali
na východě slunce, modrou oblohu a pod námi bílé beránky. Nad Alpami
se oblačnost protrhala a my se zatajeným dechem shlíželi na prosluněný
ohromný masiv Alp. Pak kousek moře a pomalu jsme začali klesat
k Římu. Přistání proběhlo hladce a v 10:30 hodin jsme dosedli na letiště
za krásného jarního počasí. Po obědě v našem hotelu vzdáleném asi 20
minut jízdy autobusem od Vatikánu se již těšíme na prohlídku Říma.
Autobusy nás přepravily k Vatikánu, zde na nás čekaly průvodkyně,
které nám rozdaly sluchátka a vysílačky, abychom všichni slyšeli výklad.
A prohlídka mohla začít. Ohromné sloupy kolem Svatopetrského náměstí
nám braly dech a co teprve samotná bazilika svatého Petra. Obrovské
prostory, z kterých na nás dýchala dvoutisíciletá historie křesťanství,
nádherná architektura a samozřejmě Michelangelova Pieta v nás
zanechaly hluboké dojmy. Následovala procházka večerním Římem:
Andělský hrad a Andělský most, Pantheon, Fontána di Trevi a Španělské
schody. První den byl velmi náročný, ale všichni usínali plni úžasných
dojmů z tohoto krásného města.
Druhý den v Římě
Ráno nás vítalo modré nebe s lehkým oparem a probouzející se
slunce. Po vynikající snídani jsme vyrazili autobusy do Vatikánu. Část
z nás se vypravila do baziliky svatého Petra na kardinálskou konzistoř,
což je bohoslužba slova s uvedením jmenovaných kardinálů do sboru
kardinálů. Vzhledem k tomu, že jsme trochu podcenili množství poutníků
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a k bazilice jsme přišli „pouze“ dvě hodiny před začátkem, nedostali jsme
se dále než na místa k sezení před samotnou bazilikou. Vzhledem ke
krásnému počasí a velkoplošné projekci jsme však ani moc nelitovali
a sledovali společně s poutníky v bazilice okamžik, kdy také „náš“
Dominik Duka obdržel od svatého otce Benedikta XVI. kardinálské
atributy – biret, prsten a jmenovací dekret.
Vyvrcholením dne byla slavnostní česká mše svatá v kostele svatého
Řehoře celebrovaná otcem kardinálem Dominikem Dukou. Mezi
koncelebranty jsme mohli kromě biskupů a množství kněží vidět také
našeho pana faráře Tomáše Holého, který byl naším duchovním
průvodcem po všechny čtyři dny. Mezi hosty jsme si nemohli nevšimnout
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, velvyslance ČR u Svatého
stolce Pavla Vošahlíka nebo známého režiséra Otakára Schmidta, který
zde točil záběry do připravovaného dokumentu. Společně s otcem
kardinálem jsme děkovali za poctu, které se mu dostalo a spolu s ním
vyprošovali Boží ochranu pro sebe, ale i pro celou naši zem. Slavnostní
atmosféru mše dokreslil fantastický výkon BIGY sboru, který mši svatou
hudebně doprovodil.
Třetí den v Římě
Tento den jsme již zvolili
dřívější odjezd k bazilice svatého
Petra, abychom se dostali dovnitř
na mši se svatým otcem. Po
přestálé mačkanici (se kterou však
asi musí každý návštěvník Vatikánu
počítat) se většině z nás poštěstilo
usadit se v bazilice. Po modlitbě
růžence prošel středem baziliky
průvod s papežem, který všem
okolo žehnal, někteří z nás měli možnost Svatého otce Benedikta XVI.
vidět z několika metrů. Po mši svaté jsme nemohli vynechat společnou
modlitbu Anděl Páně na Svatopetrském náměstí, po které papež
pozdravil poutníky v jejich rodných jazycích, tedy i nás pozdravil česky.
Na závěr požehnal nás i předměty, které jsme chtěli přivézt domů svým
blízkým.
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Odpoledne následovala další prohlídka Říma. Projeli jsme autobusy
Římem k bazilice svatého Pavla za hradbami, po její prohlídce následoval
kostel svatého Klementa s hrobem svatého Cyrila. Pak už jsme
pokračovali ke Koloseu a dále pěšky okolo Kapitolu, Fóra Romana
k památníku Viktora Emanuela II. Při této cestě jsme dokonce na hlavní
třídě potkali velký latinskoamerický karnevalový průvod. Utrmácení, ale
nadšení jsme odjeli autobusy do hotelu na vynikající večeři. A už
abychom balili!
Den čtvrtý, bohužel poslední

Toto ráno bylo deštivé, jako by s
námi Řím plakal, že už budeme muset
odletět do všedních dnů. Ale i tento den
jsme zakusili spoustu dalších zážitků.
Dopoledne nás po snídani čekala
papežská audience v aule Pavla VI. ve
Vatikánu. Po tolika historických
stavbách jsme vstoupili do moderní
budovy současnosti, která při srovnání
se stavbami historickými svou velikostí
a krásou vůbec nebledne. Po audienci
jsme u obelisku na Svatopetrském
náměstí zapózovali České televizi, aby
nás viděli také naši drazí doma. Poté
však již následoval odjezd na letiště. Po
odbavení na římském letišti Ciampino
jsme nasedli do našeho speciálu Boeing 737 a odletěli zpět do Prahy,
která ve večerním osvětlení vypadala z výšky kouzelně. Následovala
cesta autobusy do Žďáru a ve 21:30 hodin jsme se vrátili tam, odkud
jsme před 4 dny plni očekávání odjížděli.
Domů jsme si přivezli, kromě zážitků, též spoustu fotografií a také
dárky na památku, za což patří velké poděkování Kolpingovu dílu ČR.
Zvláště praktické byly oranžové šátky, díky kterým jsme se mezi tisíci
turisty a poutníky vždy bez problémů našli.
Arrivederci Roma!
Za účastníky a organizátory Lenka Brožová a Michael Kubík
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ A PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ
Dá-li Pán, budou poslední červnovou sobotu
vysvěceni na kněze jáhni naší diecéze. Mezi
čekateli svěcení jsou i dva jáhnové z našeho okolí:
Josef Novotný, rodák z farnosti svatého Prokopa,
a Karel Janů, rodák z nedalekého Hlinného.
Již dnes se také za kněžská povolání modlí
mládež společně s Karlem Janů při pravidelné
sobotní adoraci Nightfever jednou za 14 dní.
V neděli 29. dubna 2012, v den modliteb za
povolání k duchovnímu stavu, se ve farnosti sv. Prokopa jako výraz
poděkování uskuteční sbírka na Papežskou kolej Nepomucenum
v Římě, kde se připravoval na kněžství Josef Novotný.
Duchovní obnova farnosti bude probíhat formou novény po dobu
devíti dnů před svěcením od čtvrtka 21. června do pátku 29. června.
Scházet k modlitbě se budeme denně v 19:00 hodin v kostele svatého
Prokopa a při společné modlitbě budeme kandidátům svěcení
vyprošovat dary Ducha svatého.
Kněžské svěcení přijmou kandidáti kněžství v sobotu 30. června
v 9:00 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho.
Primiční mši svatou bude novokněz Josef Novotný slavit v neděli
1. července na pódiu na farských humnech nedaleko kostela sv. Prokopa.
Ve 14:30 hodin se koná modlitba na závěr duchovní obnovy farnosti.
V 15:00 hodin začne primiční mše svatá ke cti svatého Prokopa,
patrona farnosti. Po mši svaté jsou účastníci primice zváni na posezení
při hudbě a občerstvení.
Novokněz Karel Janů bude svou primici slavit v pátek 6. července od
11:00 hodin v rodné farnosti Jámy.
První mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v klášterské
farnosti budou naši novokněží slavit společně v neděli 8. července
v 9:00 hodin.
Na všechny plánované akce jste všichni srdečně zváni. Prosíme vás
o modlitbu za naše jáhny, abychom jim vyprosili Boží požehnání a dary
Ducha svatého na jejich kněžskou cestu.
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Milí farníci, děkujeme vám za velkorysost,
se kterou jste otevřeli své domovy pro mladé
delegáty Celostátního fóra mládeže. Už nyní
vás zveme na 5. celostátní setkání mládeže,
které bude probíhat o letních prázdninách ve
dnech 14. – 19. srpna 2012 ve vašem městě.
Předpokládá se účast přes 6000 mladých, kteří se budou scházet ke
společnému programu, ve kterém nebude chybět každodenní mše svatá,
katecheze, svědectví, přednášky, koncerty, sport. Budeme rádi, když
přijmete naše pozvání a budete se účastnit především mší svatých, které
budou sloužit naši biskupové na hlavním podiu u zimního stadionu.
Zveme vás také na ostatní programy, které budou probíhat na různých
místech ve městě. Podrobnější informace dostanete do svých farností
v brožurce začátkem srpna.
Jelikož je Žďár nad Sázavou místem každoročního konání Poutě rodin,
dojde letos ke spojení s Celostátním setkáním mládeže, a to v sobotu
18. srpna 2012. Po dopolední katechezi a mši svaté, kterou bude sloužit
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, se manželé, mladí i děti vydají
různými cestami do bývalého cisterciáckého kláštera. V areálu kláštera
bude od 15.30 připraven závěr pro rodiny s dětmi. Cesty budou různě
dlouhé a nabídnou poutníkovi různá zastavení s kulturním, duchovním či
odpočinkovým programem. Na jednotlivých zastaveních se setkáme
s uměleckou tvorbou, interaktivními projekty, bannery s texty
k zamyšlení a s audio a video projekcí.
Mládež může zvážit svou případnou angažovanost v některém
z přípravných týmů, například pořadatelé by uvítali pomoc místních
v orientaci po městě.
Každý občan Žďáru nad Sázavou je tedy zván na program. Místní
mladé lidi prosíme, aby se ze solidarity k ostatním též přihlásili. Pokud se
budou stravovat doma a bydlení též nebudou potřebovat, zaplatí pouze
účastnický poplatek v hodnotě 200 Kč. Řádným účastníkem, který
dostane tašku poutníka, bude ten, kdo bude přihlášen a zaplatí poplatek.
Setkání můžete podpořit modlitbou, ale i materiálně. Asociace
křesťanských sdružení mládeže, o. s. organizuje za tímto účelem
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veřejnou sbírku. V kostelích budou k dostání v ceně padesáti korun
magnetky s vyobrazením žďárských kostelů. Je také možné přispět
přímo na účet této sbírky: 2107334165/2700. Děkujeme za všechny
vaše modlitby a oběti.
Těšíme se v srpnu ve Žďáru na viděnou.
P. Jan Balík
Předběžný nástin programu
Úterý 14. srpna
Od 12:00 příjezd účastníků, možnost účasti na odpolední mši svaté a od
19:30 zahájení setkání a nešpory s biskupem F. Lobkowiczem.
Středa 15. srpna: „Sestoupí na Tebe Duch svatý“
Po ranní katechezi biskupa K. Herbsta následuje v 10:30 mše svatá
z dnešní slavnosti, odpoledne se konají sportovní aktivity a přednášky,
večer od 19:30 růženec se svědectvími.
Čtvrtek 16. srpna: „Ovoce Ducha – láska“
Ráno se koná setkání diecézí s katechezí a od 10:30 mše svatá s
biskupem J. Paďourem. Odpoledne zaplní koncerty a kultura a večer od
19:30 svědectví Luce Badana.
Pátek 17. srpna: „Ovoce Ducha – radost“
Po ranní modlitbě následují přednášky, od 15:00 hodin bohoslužba
smíření s katechezí biskupa P. Posáda, od 16:30 hodin možnost tiché
křížové cesty. V 19:30 svědectví a od 20:00 mše svatá o smíření
s kardinálem D. Dukou.
Sobota 18. srpna: „Ovoce Ducha – pokoj“
Tento den je spojen s tradiční poutní rodin. V 10:00 hodin katecheze a
v 11:00 hodin mše svatá s biskupem V. Cikrlem. Od 13:30 do 18:00 hodin
pouť mladých s rodinami, od 19:30 vigilie s biskupem F. Radkovským.
Neděle19. srpna: „Přijměte Ducha svatého – biřmování“
Po ranní modlitbě se v 10:00 hodin koná závěrečná mše svatá s
biřmováním a rozesláním účastníků, kterou slouží biskup J. Graubner.
(Změny programu vyhrazeny.)
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OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku
Papež Benedikt XVI.
jmenoval
pražského
arcibiskupa
Dominika
Duku kardinálem. Těsně
po převzetí odznaků
kardinálské
hodnosti
poskytl Dominik Duka
v sobotu
18.
února
v Římě
exkluzivní
rozhovor České televizi.
V rozhovoru
zmínil
i letošní
Tříkrálovou
sbírku a loňskou pomoc Čechů Japonsku, které zasáhla vlna tsunami
a následné zemětřesení.
„Tříkrálová sbírka není jen sbírkou katolíků. Protože ti, kdo do ní
přispěli na ulicích, určitě všichni nechodí do kostela a určitě nejsou
všichni pokřtěni. Letos byl výnos sbírky o 2,5 milionu Kč vyšší než loni. Je
to tedy důkaz, že v době, kdy mnozí musí více přemýšlet nad vydáním
jednotlivé koruny je (v naší společnosti) určitě velká citlivost potřebným
pomoci,“ řekl kardinál Duka.
Jako další důkaz této sociální citlivosti našich spoluobčanů připomněl
Dominik Duka loňskou pomoc Japonsku, stiženému zemětřesením
a vlnou tsunami, kde Česká republika skončila v absolutních číslech na
neuvěřitelném třetím místě za USA a Spolkovou republikou Německo.
(převzato z www.charita.cz)
Kontakt na místní Charitu:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 040, mob.: 739 344 056
e-mail: zdar@charita.cz web: www.zdar.charita.cz
IČ: 44 99 02 60 bankovní spojení: ČSOB a. s. – č. ú. 110889787/0300

18

VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ
Spolupracujeme na svém zmrtvýchvstání
O povolání k životu a Kristově vítězství nad smrtí

Námitka, kterou pronesl jeden student v debatě,
je hodně bizarní, typicky studentská, tak ji také
brali ostatní a smáli se mu. Ale mě nakonec
napadlo, že tu je přece jenom motiv, nad kterým
bychom se měli zamyslit. Co tedy ten student řekl? Bylo to po kázání o
tom, že je smrt trest za hřích. On k tomu dodal: Dnes i církev bojuje za to,
aby byl zrušen trest smrti ve společnosti i za těžké zločiny. A Pán Bůh má
trestat smrtí i malé děti za dědičný hřích? To je přece nelogické!
Odpověděli mu, že stát nemá trestat smrtí lidi, protože koho zabije, tomu
už nepomůže. Bůh naopak vzkřísí z mrtvých ty, kteří zemřeli. Nemůžeme
tedy srovnávat.
Ale všichni vidíme, že jsou tyto úvahy málo užitečné. Když už hledáme
nějakou analogii z přirozeného života, zdá se, že daleko lepší je
přirovnání, kterého užil jeden kazatel. Poukázal na to, že v přírodě je
přirozený cyklus života: jaro, léto, podzim a zima, ale po zimě následuje
zase jaro a léto. I v dějinách spásy se uskutečňuje něco podobného:
stvoření a život v ráji odpovídá jaru a létu, pokušení hadovo a hřích se
svými následky je podzim a zima, ale pak přijde vykoupení Kristovo jako
nové jaro a léto. V životě jednotlivého člověka se ten cyklický rytmus
odráží jako zrození k životu, smrt a pak zase vzkříšení z mrtvých.
Co máme k tomu všemu podotknout? Jenom to, že je užitečné pro
křesťana, aby se nad skutečností smrti i vzkříšení častěji zamyslil. Vždyť
tu jde o základní tajemství naší víry, o tajemství antropologické. Není
snadné říci, co je opravdu život, tím nesnadnější je označit, kdy nastává
opravdu smrt. Lidově se prohlašoval za mrtvého ten, kdo přestal dýchat.
Lékaři dnes dovedou praktikovat umělé dýchání. Měříkem rozhraní se
tedy stává činnost mozku, mozková smrt. Ale ta není v jednom okamžiku.
I když už je někdo lékařsky prohlášen za mrtvého, znamená to, že se
problém vyřešil? Vystupuje tu člověk živý a člověk mrtvý. Není to
podivné? Člověk vlastně může být jenom živý. Když zemřel, už tu není. A
přece se neodvážíme říci, že už tu není vůbec nic. Říkáme: "Petr žije, Petr
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je mrtvý." Bude tedy lepší, když si nejdříve položíme otázku: Kdo je Petr?
Kdo je lidská osoba?
Položme si tu otázku hned teologicky, z hlediska víry. Na počátku
existence člověka je Boží povolání. Bůh volá člověka k tomu, aby byl, a
dává mu jistý úkol, určité poslání. Jak si to povolání máme představit?
Bible to vyjadřuje výrazem „slovo“. Historie světa a lidí začala tak, že Bůh
řekl slovo a bylo tu to, co řekl. Boží slovo volá k existenci. Pro sv. Bazila je
celý svět i člověk zkonkretizovaným Božím slovem. Země je země proto,
že Bůh řekl: „Budiž souš!“ Božím slovem se ta souš potom oživila
rostlinami i zvířaty, nakonec pak i lidmi. Ale člověku je tu rezervován
zvláštní úkol. Ostatní stvoření uskutečňují Boží slovo nevědomě. Člověk
naopak to má dělat vědomě a svobodně. Je tedy spolu-stvořitelem své
existence, svého života tím že Boha slyší a uskutečňuje jeho vůli.
Co se stalo a stále ještě stává vinou hříchu? Člověk se od Boha odvrací,
nechce slyšet jeho hlas, odmítá plnit jeho vůli. Tím ovšem podkopává
základy své vlastní existence, svého života. Následek hříchu je tedy smrt.
Nesmíme si představovat, jako by Bůh smrt člověku uložil za trest,
podobně jak to dělají lidské soudy. Hřích sám je sebevražda, ničení
vlastního života. Člověk tedy umírá, ale ne docela. Na jeho vzniku, jak
jsme řekli, se podílí dva: Bůh svým slovem a člověk svým přijetím, svým
souhlasem. Člověk ten svůj souhlas někdy odvolává, je nestálý, ale
rozhodnutí Boží jsou věčná. „Nebe a země pominou, ale má slova
nepominou.“ (Mk 13,31). Dosvědčil to o sobě Kristus, vtělené Boží Slovo.
Stal se člověkem, aby dal lidem možnost odvolat své tragické rozhodnutí
zničit základy svého života. Ve sjednocení s Kristem, stvořitelským
Božím slovem, které je v nás, nabývá znovu svou sílu a volá nás k životu,
který jsme ztratili. I my sami tedy spolupracujeme na svém
zmrtvýchvstání.
V této souvislosti se ovšem jeví docela jinak problém, který jsme
nadhodili na začátku. My totiž jsme stále v nebezpečí, že přemýšlíme o
Božím zjevení v duchu profánní zkušenosti a že pak bereme doslova to,
co je řečeno obrazně. V Bibli i v katechismu čteme, že smrt je trest za
hřích, že je to rozsudek nad celým lidským pokolením. Nyní jsme se
pokusili vysvětlit, jak tomu máme rozumět. Není to rozsudek nějakého
soudu zvenku, který by byl vydán proti nám. Je to náš vlastní rozsudek
nad sebou samými. Jak jsme řekli, lépe se hodí použít výraz
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"sebevražda". Sebevrah si
sám
bere
život
s
bláhovým přesvědčením,
že už nebude. Ale nemůže
si ho vzít docela, protože
nelze zničit Boží povolání
k životu, které je věčné.
Po tělesné stránce
nemohou
lékaři
sebevrahům
pomoci,
přesahuje
to
jejich
možnosti. Kristus se však
objevuje mezi námi jako lékař duší a dokáže proto i mrtvé křísit k životu.
Každý lékař však vyžaduje, aby s ním ten, koho má uzdravit,
spolupracoval. Kristus přišel na svět, aby porazil moc ďábla, hříchu a
smrti. Proti těmto nepřátelům musí tedy bojovat i křesťan. Má k tomu
možnost a sílu.
Dá se to vyjádřit i obrazně. Ve slovanské mytologii se projevuje velká
úcta k „matce, syré zemi“. Venkovan, který žije v úzkém vztahu
s přírodou, žasne nad tím, co se děje každý rok na jaře. Tráva a květy,
které byly zničeny mrazem, z kterých nic nezůstalo, najednou znovu
vyrazí ze země. Země v sobě ve skrytu uchovala jejich kořeny. V mrazu
a pod sněhem se nemohla jejich životnost projevit. Ale sotva rozehřeje
zemi jarní slunce, všechno znovu vypučí a vrátí se k životu. Je to tedy
pěkný obraz lidského vzkříšení z mrtvých. Člověk zůstává živý ve svém
„kořeni“ i po smrti. Až se objeví nové jaro na konci světa, až na zem
znovu přijde Kristus, slunce nového nebe a nové země, z kořene znovu
vypučí život, ke kterému jsme byli povoláni.
Jiří Wolker napsal: "Smrt není zlá, smrt je jenom kus života těžkého.
Umírání je zlé." Těžko říci, jak tomu rozuměl on sám, ale básníci mají
prorockého ducha, jejich symboly přesahují obsah litery. Můžeme tedy i
Wolkerovi přisoudit naše vlastní náboženské pojetí. Hřešit znamená
umírat, a umírání je zlé. Ale křesťanská víra nám ukazuje, že jeho
poslední výsledek, smrt, nakonec není zlý, je-li ve spojení s Kristem a je
napraven vzkříšením.
Tomáš Špidlík
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ROK BIŘMOVÁNÍ
Svatý Pavel nás učí, že bez
přítomnosti Ducha v nás
neexistuje pravá modlitba. Píše
totiž: „Duch nám přichází na
pomoc v naší slabosti. Vždyť ani
nevíme, oč se máme vlastně
modlit.“ – Je to smutná pravda, že
nevíme, jak máme s Bohem
hovořit! – „A tu sám Duch se za nás
přimlouvá vzdechy, které nelze
vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce,
ví, co Duch žádá a že jeho přímluva za
křesťany je ve shodě s Boží vůlí“ (Řím
8,26–27). Jako bychom řekli, že Duch svatý, tedy Duch Otce i Syna, je nyní
jako duše naší duše, nejtajnější část našeho bytí, odkud nepřetržitě
vystupuje k Bohu proud modlitby, jejíž slova ani neznáme. Duch v nás
totiž stále bdí, vyvažuje naše nedostatky a přednáší Otci naše klanění a
naše nejhlubší touhy. Vyžaduje to ovšem hluboké a živoucí společenství s
Duchem svatým. Je to pozvání, abychom byli stále vnímavější a
pozornější k této přítomnosti Ducha v nás, která se proměňuje v
modlitbu, abychom tuto přítomnost zakoušeli a tak se naučili modlit,
rozmlouvat s Otcem jako synové v Duchu svatém.
Benedikt XVI.
Duch svatý je oheň. A to nejen oheň, který zapaluje lidské srdce láskou,
nadšením pro Boží dílo a touhou po Bohu živém, ale také oheň, který nás
očišťuje, aby Bůh mohl v našem životě působit.
Vojtěch Kodet
Ale tento Učitel (Duch pravdy) není jen vynikající vykladač písma
(vlastně ten nejlepší), ale je zároveň „praktik“. On nás totiž zároveň učí,
jak žít Boží slovo. A (ruku na srdce) s tím máme často problémy:
chápeme sice Ježíšovu nabídku, ale nedokážeme ji „propojit se svým
životem“. Ano, je nám jasné, že máme odpouštět, ale… jak to udělat
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prakticky, pokud se druhý člověk stále znovu proviňuje proti nám a
přitom spoléhá právě na to, že „jsme dobráci“? Jak milovat partnera „do
krajnosti jako Ježíš“, pokud vidím, že ten člověk je zcela pasivní a spoléhá
na to, že „já táhnu společnou káru“? A mohli bychom pokračovat dál. Náš
život často není černobílý, ale má určité šedé zóny, kde hranice nejsou
jasné – a proto pak nevíme, jak se zachovat a přitom aplikovat Boží slovo.
Ve všech těchto situacích platí jediné: potřebuješ Ducha! On je pro tebe
ten nejlepší duchovní rádce, který zná tvoji situaci… a dokáže ti poradit.
Možná tě „neosvítí“ hned, možná to učiní skrze druhého člověka, možná
skrze Písmo – to nejdůležitější však je, abys byl vůči němu otevřený, abys
ho vzýval… On není pro tebe hrozbou, ale dárcem života.
Angelo Scarano
Po 2. vatikánském koncilu bylo mnoho věcí v životě církve obnoveno
(liturgie, pastorační péče, kanonické právo, řeholní konstituce včetně
řeholních rouch). Jistě jsou všechny tyto věci důležité, ale postihují pouze
vnějšek a běda nám, máme-li pocit, že zde náš úkol končí, protože Bohu
nezáleží ani na strukturách, ani na organizaci, ale na lidských duších.
Svatý Ambrož píše: „Je dílem lidských duší, že je církev krásná“; a proto
je úkolem lidských duší, aby samy usilovaly o to být krásné.
Raniero Cantalamessa
Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do
života věčného. Nový druh vody, která je živá a tryská. Tryská na ty, kdo
jsou toho hodni. Proč však vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? To
proto, že na vodě všechno záleží, ž z ní žijí rostliny i živočichové, že jako
déšť sestupuje z nebe, že prší stále stejně a stále stejná, a přece má
rozmanité účinky: jinak působí na palmu a jinak na révu; a ve všem je
vším. Je to stále stejná voda a neexistuje žádná jiná; déšť se přece sám
nemění a nepadá pokaždé jiný. Přece však tím, že se přizpůsobuje složení
přijímajícího prostředí, působí všude právě to, co je potřebné a náležité.
Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, má rázem oči plné
světla a jasně vidí, co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se
z milosti Boží dostalo daru Ducha svatého; duše se mu naplní světlem,
a povznesen nad lidské možnosti vidí, co dříve neznal.
sv. Cyril Jeruzalémský
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE: Vázaná
publikace Národního památkového ústavu obsahuje na 248 stranách
formátu A4 soubor studií předních odborníků o Santiniho skvostu.
Autory třinácti statí jsou mj. +Prof. PhDr. Mojmír Horyna, Prof. PhDr.
Ing. Jan Royt, PhDr. Pavel Zahradník a další. Studie reflektují poslední
situaci kostela a ambitů a krátce se zaměřují i na objekty Dolního
hřbitova a na barokní most se sochami a jeho obnovu. Statě jsou bohatě
ilustrovány a doprovází je i vybraná bibliografie, vše ve špičkové grafické
úpravě na křídovém papíře. Kniha je k dostání v turistickém infocentru
u brány do kláštera i u knihkupců asi za 600,- Kč.
PAMÁTKY VYSOČINY: Sborník NPÚ Telč na roky 2008/2009,
ilustrovaný na vstupu černobílou vedutou žďárského kláštera z roku
1678, shrnuje činnost Národního památkového ústavu v tomto období.
Najdeme v něm i tři studie týkající se prací na opravách v lokalitě
žďárského kláštera: Strany 32–43 jsou věnovány obnově barokního
mostu. Epitafní freska v presbytáři baziliky Nanebevzetí Panny Marie je
pojednána na str. 156–165 a o sochařské výzdobě mostu, pořízení kopií
soch a restaurování originálů se dozvíme na str. 230–235. Všechny tyto
i ostatní příspěvky jsou bohatě ilustrovány. Sborník je k dostání je
webové stránky NPÚ Telč asi za stokorunu.
K RODINNÝM VÝLETŮM DOPORUČUJEME DVA LETÁČKY INFOCENTRA:
NAUČNÁ STEZKA KOLEM ZELENÉ HORY: Letáček obsahuje popis
a barevné fotografie dvou nenáročných vycházkových okruhů a jejich
památek v lokalitě žďárského kláštera. První je situován do okolí
Bránského rybníka a je dlouhý 2,1 km; druhý okruh kolem Konventního
rybníka má 2,6 km.
ZÁMEK KINSKÝCH – HISTORICKÝ AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA
CISTERCIÁKŮ: Informační leták obsahuje popis a foto objektů a expozic
uvnitř areálu a také popis Zelené hory. Je vhodný rovněž pro poučení
žáků a studentů všech typů škol k základní orientaci po našich místních
klášterských památkách.
Petr Peňáz
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VELIKONOČNÍ
OMALOVÁNKA
PRO DĚTI
Ježíš byl odsouzen k
ukřižování.
Vojáci
ho
nejdříve bičovali a přitom se
mu vysmívali. Ježíš to
všechno trpělivě snášel – pro
nás. Proto nikdy nejsme
sami, i když se nám děje
cokoli zlého, když nás něco
trápí.

Ježíš zná každou naši
starost a může nám pomoci
ji překonat – někdy je to on
sám, kdo nás posílí, ale
možná mnohem častěji k
nám přichází s našimi
rodiči, kamarády nebo s
kýmkoli jiným, s kým se v
životě setkáváme.
www.deti.vira.cz
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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 Žďár 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 vždy v 9:00.
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 Žďár nad Sázavou 2
Telefon: 566 625 190
Mobil: 607 736 851
E-mail: zalesky@biskupstvi.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz
Návštěvy nemocných jsou každý první pátek v měsíci a na požádání.
Zpravodaj žďárských farností, Velikonoce 2012: Redakční návrh zpracoval
ve spolupráci s P. Tomášem Holým a P. Vladimírem Záleským Zbyněk Vintr. Do
zpravodaje přispěli texty farníci obou farností, autoři jsou uvedeni u článků.
Obrázky archiv farností a internet. Tisk Unipress. Pro interní potřebu vydávají
obě žďárské 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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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH
Místo

Datum

Pouť

Mše svatá

So 12. 5.

Sv. Jan Nepomucký

17:00

Ne 13. 5.

Sv. Jan Nepomucký

Žďár n. S. II
– bazilika

So 19. 5.

Pouť motorkářů

Počítky

Ne 27. 5.

Navštívení Panny
Marie

12:00

Ne 3. 6.

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 10. 6.

Sv. Antonín

15:00

Ne 3. 6.

Nejsvětější Trojice

10:30

Ne 10. 6.

Sv. Kateřina

Žďár n. S. I

Ne 1. 7.

Sv. Prokop

11:00
15:00
(primice na Farských
humnech)

Dolní
Hamry

Čt 5. 7.

Sv. Cyril a Metoděj

Vysoké

Ne 15. 7.

Mělkovice
Cikháj
Žďár n. S. II
– bazilika
Žďár n. S. II
– zimní
stadion
Polnička
Radonín
Hamry –
Najdek
Světnov

Ne 29. 7.
Ne 29. 7.

Zelená hora

Česká Mez
– Babín
Stržanov
Žďár n. S. I
– kostelík
Herálec
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Ne 12. 8.

Panna Marie
Karmelská
Sv. Anna
Sv. Anna
Nanebevzetí
Panny Marie

6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
14:30
10:00 (bohoslužba
slova, žehnání
motorek)

11:00
12:00
12:00
15:00
9:00

So 18. 8.

Diecézní pouť rodin

Ne 2. 9.
Ne 9. 9.

Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

11:00 (v rámci
Celostátního setkání
mládeže)
Čas bude upřesněn.
12:00

Ne 16. 9.

Panna Marie Bolestná

12:00

Ne 30. 9.

Sv. Václav

15:00
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