SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

VELIKONOCE L. P. 2013
Program přípravy a liturgických oslav
Ze života farností
Velikonoční různočtení

DĚKUJEME!
Za všechna slova, myšlenky, kázání a povzbuzování.
Za příklad života v pokoře, obětavosti a víře.
Za vytrvalé připomínání Boží lásky, naděje na spasení
a odvahy k pravdě.
Za otevřenost k dialogu a pozorné naslouchání druhým.
Za zdůrazňování hodnot podstatných pro člověka.
Za odvahu překračovat nepochopení, rozdělení i bolest
způsobené v minulosti chováním členů církve.
Za důvěru v mladé.
Za trpělivé snášení všech křivd i tíhy stáří.
Za důvěru, že křehkou loďku církve i v největších bouřích
dějin řídí Kristus.
Za návštěvu naší vlasti a povýšení naší baziliky.
I nadále za Tvoje modlitby za církev.
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Drazí bratři a sestry,
letos jsme schválně pozdrželi
vydání velikonočního zpravodaje, protože jsme čekali na
zvolení nového papeže. Už ho
máme, „habemus papam“!
Jsme naplněni radostí, že je to
právě papež František. Jak jste
viděli v televizi, je opravdu moc
milý. Má velké pastorační
zkušenosti z velmi náročné
situace v Argentině. Je to muž
"ulice". Máme ho rádi a budeme
mu věrni.
Toto je jeden z rozhodujících
prvků
zbožnosti
pravého
katolického křesťana: věrnost
papeži v každé době a za
každou
cenu.
Občas
se
vyskytnou různá pokušení
(i v našich farnostech) tuto
věrnost oslabit, ale ten kdo
vytrvá, může si být jistý, že
kráčí po dobré cestě.
K této věrnosti papeži a radosti
z katolické víry vám žehnáme.
Váš P. Tomáš Holý
P. Vladimír Záleský

Ježíš vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce,
vztáhni ruku a vlož ji do mého
boku a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj
a Bůh můj.“ (Jan 20,27-28)
Zdá se, že v našem světě platí jen
zákonitost boje, zákon silnějšího,
prohnanějšího a bezohlednějšího
a že vše je ochromeno materialismem a egoismem.
Apoštol Tomáš se přesvědčil, že
Ježíš Kristus opravdu žije, že je
mocnější než všechno zlo a že
láska Boží je silnější než smrt.
Navzdory tomu, co vidíme kolem
sebe, navzdory tomu co vidíme
sami v sobě, věřme spolu s
Tomášem v moc Boží lásky a
žijme s Tím, který žije!
Požehnané velikonoční svátky
přeje a vyprošuje
Mons. Jiří Mikulášek
generální vikář brněnské diecéze

VELIKONOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Zelený čtvrtek – 28. března, památka Večeře Páně:
19:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 29. března, 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 – 30. března:
Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci.
Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá.
Neděle – 31. března, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté.
Pondělí velikonoční – 1. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté.

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Zelený čtvrtek – 28. března, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 29. března, 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 – 30. března:
9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00.
Velikonoční vigilie: 21:00 mše sv. (s udělováním křtu a biřmování).
Neděle – 31. března, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů.
14:00 až 16:00 bude otevřen kostel k modlitbě.
Pondělí velikonoční – 1. dubna: 9:00 mše svatá.
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO
ŽĎÁR I a II jaro 2013, klubovna seniorů a farní sál

Přehled programu Sdružení křesťanských seniorů
Program KLAS (Klub aktivních seniorů) pokračuje každé čtvrté úterý
v měsíci na faře při bazilice od 17:15 hodin a každou čtvrtou středu
v měsíci od 14:30 hodin v Klubu seniorů v České pojišťovně. Hlavní téma
dvouhodinového setkání, v tomto roce „Náš domov“, je doplněno
cvičením na židli, tréninkem paměti, promítáním k tématu a podobnými
aktivitami. V červnu budeme mít společný program mimo klubovny –
navštívíme nový hřbitov a prohlédneme si poutní kostel svatého Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Po prázdninách začínáme opět až v říjnu.
Besedám (doplněným promítáním) je v Klubu seniorů v České
pojišťovně věnována vždy druhá středa v měsíci od 14:30 hodin. Do
prázdnin se v programu objeví mimo jiné žďárské pašije, pontifikát
Benedikta XVI. nebo misijní cesta do Tanzánie.
Zájezd připravujeme tentokrát na 29. května do Vídně. Po návštěvě
rakouského parlamentu si odpoledne prohlédneme historické centrum
Vídně. Chceme pokračovat v oblíbené cyklistice seniorů v půldenních,
celodenních i jedné vícedenní akci (moravsko-rakouské pomezí z fary
Přímětice u Znojma).
Pro vaši informaci – křesťanští senioři v Bystřici nad Pernštejnem se
schází v Orlovně každé druhé úterý v měsíci od 13 hodin a program pro
seniory probíhá též v Charitním domě Moravec, každé čtvrté úterý
v měsíci (včetně prázdnin) od 9:30 hodin (hlavní budova) a od 12:30
hodin (Louisin dům). Všechny naše akce jsou volně přístupné a jste
všichni zváni. Informace získáte ve vývěsce na budově Kolpingova díla,
při ohláškách a na vývěskách v obou kostelích,
na
www.zdarskefarnosti.cz a na www.krestanstiseniori.cz.
ŽĎÁR II 10. – 12. května 2013, Volfířov u Kostelního Vydří

P. Elias Vella - duchovní obnova farnosti
Farní duchovní obnova proběhne od pátku 10. května do neděle 12.
května 2013 ve Volfířově u Kostelního Vydří. Třídenní program bude
uspořádán na způsob tradičních duchovních cvičení: přednášky,
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společné modlitby, pouť, liturgie... Celý
program se uskuteční na krásném tichém
místě a bude pouze pro přihlášené.
Program začne v pátek ráno a bude
ukončen v neděli obědem. Celá strava bude
zajištěna. Ubytování je ve dvoulůžkových
pokojích, případně v klášteře otců
karmelitánů v Kostelním Vydří, mládež může
tábořit na farní zahradě.
Cena i se stravou: od 500,- Kč do 1 000,Kč – podle varianty ubytování. Přihlašovat se
můžete na e-mailu: zalesky@biskupstvi.cz nebo osobně.
ŽĎÁR II 16., 18. – 19. května 2013, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Svatojánská pouť na Zelené hoře
Ve čtvrtek 16. května v 17:15 oslavíme poutní mši svatou v den
svátku hlavního patrona Čech. V sobotu 18. května v 11:00 se koná
poutní mše svatá k oslavě sv. Jana Nepomuckého a v 17:00 poutní mše
svatá, která bude zároveň svatodušní vigilií. V neděli 19. května budou
mše svaté v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 14:30 hodin.
ŽĎÁR II 25. – 26. května 2013, areál kláštera

Otevřené zahrady 2013
Letošní rok 2013 je v širší obci obdivovatelů díla Jana Santiniho
Aichla připomenut dalším významným výročím. 7. prosince totiž uběhne
290 roků od smrti tohoto geniálního stavitele a autora naší největší
žďárské památky, poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře.
Santiniho odkazu jsou už pravidelně věnovány kulturní akce
pořádané ITC ŽĎAS Zámek v areálu bývalého žďárského cisterciáckého
kláštera. V sobotu a v neděli 25. a 26. května se znovu otevřou všechny
prostory zámku při tolik oblíbené akci Otevřené zahrady 2013. Ve
spolupráci ITC ŽĎAS, Správy farnosti Žďár nad Sázavou II, akciové
společnosti Kinský Žďár, NPÚ a za mimořádné finanční podpory Města
Žďár nad Sázavou, je připraven široký kulturní program, který určitě
zaujme všechny generace a zájmové skupiny.
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Sobota bude věnována alternativní kultuře, kdy se představí oblíbená
hudební tělesa, včetně Žďárského swingového orchestru, skupiny
Bluesmine Trio, folkového sdružení Ambitters a samozřejmě ke slovu
přijdou také dětské a studentské pěvecké sbory. Současně se na náměstí
rozehraje druhá část programu. Organizátoři se totiž dohodli s pořadateli
žďárského studentského Majáles, a tak, bude-li vše dobře zorganizováno,
mohou účastníci Otevřených zahrad očekávat v podvečer příchod
majálesového průvodu přímo do Zámku, kde dojde k volnému propojení
programů a večer bude věnován kulturnímu programu pro mladé.
Nedělní program zahájí po skončení ranní mše svaté žďárští trubači
slavnostními fanfárami a svým úvodním koncertním programem. Na něj
navážou schola od svatého Prokopa a samozřejmě i z baziliky
Nanebevzetí Panny Marie. Odpolední program pak bude spojen se
zajímavým vystoupením komorního orchestru z Bystřice nad
Pernštejnem. Ten se propojí s vystoupením pěveckých kolektivů, aby
závěr programu patřil netradičnímu koncertu smíšeného pěveckého
sboru Svatopluk a jeho hostů. Program dále doplní vystoupení
folklórních souborů, jazzových skupin a dalších zajímavých hudebních
těles. Jednotlivé akce budou probíhat nezávisle v různých prostorách
areálu, ale na rozdíl od loňského ročníku budou časově upřesněny, a tak
návštěvník či posluchač najde ve správnou dobu a na správném místě
soubor, který ho zajímá.
Náročný program je samozřejmě připravován s velkým organizačním
úsilím a může doznat i na poslední chvíli drobných úprav, ve smyslu
hesla „změna programu vyhrazena“. Nicméně o jeho definitivní podobě
budou zájemci a návštěvníci včas informováni a organizátoři se těší na
jejich návštěvu.
ŽĎÁR II 5. – 10. srpna 2013, Vlkanov u Světlé nad Sázavou

Letní chaloupka pro děti farnosti Nanebevzetí Panny Marie
Všechny děti od 7 do 12 let jsou zvány na VI. letní chaloupku, která
proběhne od 5. do 10. srpna 2013 ve vesnici Vlkanov u Světlé nad
Sázavou. Jako každý rok Vás čeká týden plný her, sportu, vyrábění, výletů
a společných zážitků… Přihlášky s informacemi jsou k dispozici
v bazilice, přihlašovat se můžete u vedoucích či na emailové adrese
boril.lukas@gmail.com.
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ŽĎÁR II 15., 17., 18. srpna 2013, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie
Ve čtvrtek 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude
poutní mše svatá v 17:15 hodin. V sobotu 17. srpna prožijeme vigilii
hlavní pouti – v 17:15 bude mše svatá s žehnáním květin a vernisáž
výstavy. V neděli 18. srpna bude hlavní poutní mše svatá v 9:00
s pomocným biskupem pražským Mons. Karlem Herbstem. Odpoledne
v 15 hodin vás zveme na zpívané mariánské nešpory a slavnostní
otevření zrestaurovaného jižního portálu.
ŽĎÁR II 7. září 2013, areál kláštera

Klášterní noc 2013
Letos nás čeká už 12. ročník Klášterní noci. Vedle zajímavých
přednášek čeká návštěvníky lákavý koncertní program. Ten zahájí
úderem 18. hodiny v prostředí budovy Konventu operní zpěvák Jakub
Pustina. Ve 20 hodin se návštěvníci setkají v bazilice minor s komorním
orchestrem Blansko, který zde vystoupí se svými sólisty, aby po výstupu
na Zelenou horu přišel zlatý hřeb večera, kterým bude vystoupení
světoznámého Janáčkova smyčcového kvarteta.
ŽĎÁR II 8. – 13. září 2013, Srbsko a Kosovo

Farní pouť – Srbsko a Kosovo 2013
Stále se můžete přihlašovat na farní pouť do zemí na jih od nás, kde
objevíme nejstarší pravoslavné monastýry a pouť spojíme s návštěvou
banátských Čechů.
ŽĎÁR II 28. září 2013 v 16:00, 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.
ŽĎÁR II 12. října 2013, Blatnice, Žarošice

Růžencová pouť
Obvyklá Růžencová pouť nás letos zavede na jižní Moravu, kde
budeme prosit o požehnání pro celou farnost. Odjezd v sobotu 12. října
ráno v 7:00 hodin. Zveme především členy živého růžence.
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ČÍM JE PRO NÁS ZELENÁ HORA
Protože se v rámci restitučních řízení po
50. letech vrátí farnosti poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, tvoříme v
těchto dnech první pastorační i stavebně
technické plány. Jsou odvážné a jsou nutné!
Je to velká výzva a obrovské množství práce,
které je před námi, proto již dnes prosím
o modlitbu i pomoc obětavé lidi, kteří budou
ochotni pomoci. Zatím jsme vždy nějaké
našli a věřím, že se nám i tentokrát podaří
společně takřka nemožné; totiž, aby se Zelená hora stala nejenom magnetem
lačným turistům a sběratelům „unescové turistiky“, ale i oázou pokoje a
požehnání lidem, kteří tam budou hledat přece jen víc než útržkovité informace
a roztěkané snímky fotoaparátů.
Až do předání památky církvi zůstává vlastníkem stát a kostel je ve správě
Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Je to snad přechodná
doba, a čím bude kratší, tím lépe. Vstřícné jednání ze strany vedení NPÚ nám
však umožňuje začít některé změny již dnes. Také první opravy z naší strany se
dají očekávat již v tomto roce.
Něco mi leží na srdci – můžeme kostel opravovat, ledacos změnit... Ale aby
byl místem modlitby a aby tam všichni otevření lidé zakoušeli Boží přítomnost a
požehnání, to je především úkol křesťanské komunity v našem městě. Kéž
bychom přicházeli na toto místo lační po Božím Slově jako Izraelité po
babylonském vyhnanství za Ezdráše a Nehemjáše. Pak se svaté místo obnoví.

Městský betlém

Možná je to zvláštní mluvit před Velikonocemi na vánoční téma, ale blíží se
slavnost Zvěstování Páně a tedy i Jeho Narození. Rád bych Vás seznámil s jednou
aktivitou, kterou připravujeme na letošní advent. Na Zelené hoře není betlém
a přáli bychom si, aby tam byl.
Proto sháníme lipové dřevo, necháme jej proschnout a před začátkem
Adventu si každá rodina, která se bude chtít zapojit a tvořit společný žďárský
betlém, vyzvedne jedno lipové polínko i zadání předlohy. O sobotách adventního
času se bude společně vyřezávat betlém pod odborným dohledem řezbáře pana
Berana ze Sázavy. Vyřezávat se bude doma nebo společně v křížové chodbě.
Když se to podaří, každá rodina bude mít v betlémě svou figurku nebo ovečku.
Že to neumíte? Třeba ano, jenom to ještě nevíte!
P. Vladimír Záleský
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AFRICKÉ INSPIRACE
O dobrodružné pouti našich farníků
do tanzanské vesnice Mpanga toho již
bylo napsáno opravdu hodně. Skoro
v přímém přenosu jsme na farních
webových stránkách mohli sledovat boj
s byrokracií v přístavu v Dar es Salaamu,
trek
v národním
parku
Mikumi,
celonoční jízdu traktorů, stavbu oltáře a
základů pro zvonici ve vesnici Ngalimila i
práci našich lékařů v místní ordinaci. Nás
však zajímala především inspirace, čím
by africké křesťanství mohlo obohatit evropský duchovní život.
1. Co bylo vaším nejsilnějším duchovním zážitkem v Tanzánii?
2. Je africké křesťanství stejné jako naše nebo vás něčím (a čím)
překvapilo? Dá se některá zkušenost přenést do našeho prostředí?

P. Vladimír Záleský
1. Vždycky prožívám s velkým
dojetím a radostí setkání se světovou
církvi. Kdesi v horách Nepálu na
Tibetské hranici potkáte Šerpu, který je
katolík, čili Váš bratr. V Tanzánii
v pralese
slavíte
mši
svatou
s černošským průvodcem a víte, že je to
Váš bratr, který má stejného Otce. Jste
na „konci světa“ a církev tam žije... To je
pro mne vždy největší důkaz, že církev
založil Pán Ježíš a že ji Duch svatý oživuje!
2. Prožívání víry je jiné a přitom jste v každé farnosti doma; jako katolík,
který v cizí zemi najde část své rodiny. Nádhera! V Africe se člověk setká
v mnoha oblastech života s chaosem: např. v dopravě, na úřadech nebo s pro nás
nelogickými postupy práce a najednou zjistíte, že církev má dobrou organizaci,
která funguje. Někdy se mi zdálo, že to je instituce, která tam funguje vlastně
nejlépe. Co jim tiše závidím je přítomnost řádových sester v každé farnosti. Nebo
velké množství modlitebních společenství. Především jsou to ale lidé tak chudí a
pokorní, že když se modlí, jejich srdce je upřené k nebi. Je to vidět hlavně na
dětech; když se při mši svaté modlí a přitom tančí a zpívají se zavřenýma očima.
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P. Josef Novotný
1. Myslím, že podobně jako u
ostatních nedělní mše svatá. Bylo
pěkné vidět, s jakou radostí prožívají
afričtí věřící bohoslužbu.
2. V něčem je stejné (ve všední den
chodí do kostela 10 lidí, v neděli 300 a
někteří křesťané chodí jen sporadicky
nebo vůbec) a v něčem bychom se od
nich mohli učit (prožívání mše svaté
nebo pravidelné scházení se ke
společné modlitbě po rodinách). Něco
by se do našeho prostředí přenést
dalo, ale na druhou stranu, naše je mentalita od té africké odlišná, a tak jsou
některé věci u nás neuskutečnitelné.

MUDr. Dagmar Kazdová

1. Sdělení, že celý pobyt ve vesnici
byl jedním velkým duchovním
zážitkem, zní dost nevěrohodně, ale v
mém případě to tak je. Těžko tedy
hledám stručnou odpověď.
a) Nejcennější pro mě je setkání
s konkrétním člověkem – většinou
nemocným. Žijí v těžko představitelných podmínkách. Jejich důvěru
jsem vnímala jako velmi zavazující.
b) Úplně „obyčejná“ všední ranní mše svatá v poloprázdném kostele, kde se
sešlo pouze pár žen s řádovými sestřičkami a asi deseti až dvaceti dětmi. Jejich
dvou i vícehlasý krásný zpěv chválící Pána v jednoduchých refrénech...
Vzpomínka není slovy vyjádřitelná, štípání komárů člověk téměř nevnímal.
c) Poslední večer před odjezdem, kdy jsme se téměř všichni z naší výpravy sešli
pod nádhernou noční oblohou plnou hvězd..... Všechno vnímám jako velký dar.
2. Můj pobyt byl velmi krátký na to, abych mohla hodnotit africké křesťanství.
Ale přesto mám pocit, že v této zemi slovo „věřím“ znamená věřím, „radost“
znamená radost. Slavení nedělní mše svaté je delší, zpěv je krásný, i dospělí
zpívají a tančí beze studu. Jiný zásadní rozdíl jsem nevnímala. Překvapil mě
však počet nesezdaných „křesťanských rodin“ s dětmi. Na druhou část otázky asi
lépe odpovědí naši kněží.
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SILVESTR S KOLPINGOVÝM DÍLEM
A FARNOSTÍ SV. PROKOPA
Každý rok Kolpingovo dílo ze
Žďáru nad Sázavou pořádá letní
tábor v Moravském krasu, ale
tentokrát jsme se měli sejít
koncem prosince. A proč? Chtěli
jsme si se svými kamarády užít
příchod nového roku...
Ihned po příchodu jsme se
díky hře na mimy beze slov
seznámili a zanedlouho poté
jsme se všichni vydali do
nového
žďárského
Regeneračního
centra.
Po
návratu zpět do budovy
Kolpingu jsme strávili večer
hraním společenských her,
které prověřily nejen náš
důvtip, ale i fyzickou zdatnost.
Druhý den jsme se vzbudili až
v čase oběda a hladoví jsme ihned začali vyhlížet našeho italského kuchaře, pana
faráře Holého. Ten nás zasvětil do několika tajů italské kuchyně a naplnil naše
prázdné žaludky fantastickými špagetami. S plnými žaludky jsme se rozhodli, že
budeme pokračovat odpočinkem a sledováním filmu. Následovala krátká
procházka po Žďáře a byl tu silvestrovský večer.
Čekali jsme, co si pro nás organizátorky připravily. Ty však předčily veškerá
naše očekávání – koneckonců, ohňostroj z kostelní věže nevidíte každý den!
Atmosféru nezapomenutelného zážitku podtrhl přípitek Rychlými špunty.
Zpátky v teple našeho přechodného domova jsme dostali jeden z posledních
úkolů: napsat dopis sami sobě. Ač to zní trochu podivně, díky tomuto úkolu jsme
si všichni mohli uvědomit, čeho jsme za uplynulý rok dosáhli, co se nám naopak
nedařilo, a stanovit si cíle pro rok 2013.
Ráno jsme „náš Silvestr“ zakončili mší svatou a úklidem.
Letošní silvestr byl skvělý, všichni jsme si ho užili a mockrát děkujeme našim
hodným organizátorkám, Terezce Cočevové, Marušce Krábkové a Verunce Dobi
Dobrovolné. Díky! :)
Anna Laštovičková, Kristýna Solařová
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LIST OTCE BISKUPA K BOHOSLUŽBÁM SLAVENÝM
KNĚŽSKÝM BRATRSTVEM SV. PIA X.
Sestry a bratři,
začátkem tohoto roku se na mne obrátil váš pan farář s prosbou o vyjádření
k účasti některých věřících na bohoslužbách, které ve Žďáru nad Sázavou začalo
pravidelně slavit Kněžské bratrstvo sv. Pia X.
Papež Benedikt XVI. ve svém listu biskupům katolické církve z roku 2009
ohledně tohoto Bratrstva uvádí: „Skutečnost, že Bratrstvo sv. Pia X. nemá
v církvi žádné kanonické postavení, se v posledku nezakládá na disciplinárních,
ale na věroučných důvodech. Dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici
v církvi, tak ani jeho služebníci nebudou svou službu konat v církvi legitimně.
(...) Pro upřesnění tedy znovu: dokud nebudou vyjasněny otázky, týkající se
věrouky, nemá Bratrstvo žádný kanonický statut v církvi, a jeho služebníci (...)
žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.“
A protože se na této skutečnosti dodnes nic nezměnilo, chci zdůraznit, že
kněží tohoto Bratrstva jsou nadále suspendováni, nemohou dovoleně slavit
svátosti, tedy ani eucharistii. Udělování svátosti smíření a manželství je
neplatné. Kdo se účastní jejich bohoslužeb, podílí se na jejich nedovoleném
jednání a v důsledku narušuje jednotu katolické církve.
I když nedávná prohlášení významných členů Bratrstva vzbudily rozpaky
vzhledem k možnosti smíření, přesto vztahy Svatého stolce s Kněžským
bratrstvem sv. Pia X. zůstávají otevřené a nadějné. Modleme se tedy za sebe
navzájem i za členy Bratrstva, a prosme Ducha Svatého, aby nás vedl na cestu
sjednocení, kdy budou překonány důvody suspenze a budeme jednou církví.
Zatím to tak bohužel není, a i proto se na vás obracím tímto dopisem.
Žehná Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii
X., zkratka FSSPX) je společnost tradicionalistických římskokatolických kněží.
Založena byla dakarským arcibiskupem Mons. Lefebvrem poté, co Druhý
vatikánský koncil reformoval římský ritus a v duchu programu aggiornamenta
začal katolickou církev přibližovat dnešnímu světu. V lednu 2009 papež
Benedikt XVI. přijal žádost bratrstva o zrušení exkomunikace uvalené na jeho
čtyři biskupy a sňal ji. Byla tím však pouze zrušena exkomunikace jejich
neprávoplatně vysvěcených biskupů, suspenze (zákaz výkonu kněžského
i biskupského povolání) kněží Bratrstva doposud trvá.
Wikipedia
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VELIKONOČNÍ
RŮZNOČTENÍ
Velký pátek
Hans Urs von Balthasar
Lidstvo už od nepaměti
touží hodit svou vinu na
nějakého „kozla hříchu“.
Ať už to byl starozákonní
kozel pro Azázela, nebo
novověké nevinné oběti Gulagu. Byli víceméně náhodně vybráni jako nositelé
hříchu a oběti za hřích, aby mohl běh světa alespoň trochu zdárně pokračovat.
Problém je ale v tom, že nikdo nechce být tím kozlem sám a dobrovolně. Žádný z
nich nemůže vzít na sebe hřích světa jednou provždy. Žádný nemůže nést
veškerý hřích. A především, žádný z nich nemohl vzít a zničit hřích skutečně.
Až v Kristu tato potřeba došla naplnění. Objevil se Někdo, kdo byl ochoten a
schopen na sebe vzít hřích. Žádný z ostatních kozlů hříchu to udělat nemohl. Ale
právě kvůli tomu, aby náš hřích převzal, se Syn Boží stal člověkem. Žil pro onu
hodinu, která ho čeká na konci života, pro strašlivý křest, kterým musí být
pokřtěn, pro hodinu, jež ho spoutá nejen zevně a jež ho povleče před soud, jež
rozdrásá nejen jeho tělo důtkami a přibije ho na dřevo, nýbrž která vnikne i do
jeho duše a ducha, naplní jeho vroucí vztah k Bohu, jeho Otci, a vůbec všechno
prázdnotou a smrtelnou hrůzou opuštěnosti, jako jemu naprosto cizí,
nepřátelskou, smrtelně jedovatou substancí, která mu brání v přístupu
k prameni, z něhož žije. Musíme myslet na scénu v Apokalypse, kde se otevřel
jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo
slunce i všechno ovzduší. A z dýmu se vyrojila hrozná zvířata, bodající a trápící
jako škorpióni (Zj 9, 2).
V hrůze těchto temnot jsou pronesena slova na Olivové hoře: Otče, je-li
možné, ať mne mine tento kalich. Kalich, o němž je zde řeč, je ve Starém zákoně
dobře známý: je to pohár plný Božího hněvu, který hříšníci musejí vyprázdnit až
po kvasnice a kterým se vícekrát vyhrožuje nevěrnému Jeruzalému
i nepřátelským národům. V téže hrůze duševního zatmění Ježíš vyrazí výkřik na
kříži, otázku, proč ho Bůh opustil. Volající ví jen, že je opuštěný, proč, to nemůže
v té tmě vědět. Dokonce to ani vědět nesmí, protože myšlenka, že by mohlo jít
o zástupné nesení temnot druhých, by již byla ulehčením, paprskem světla. Ale
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paprsek dán není, neboť jde v absolutní vážnosti a přísnosti o očištění vztahu
mezi Bohem a hříšným světem.
Ten, který protrpí noc, je navýsost nevinný, jiný by ji zástupně vůbec snášet
nemohl. Který obyčejný nebo i mimořádný člověk by v sobě měl místo na vinu
světa? Takový prostor v sobě mohl mít jen jeden, jenž v božské diferenci stojí
proti věčnému Otci, totiž Syn, který, ač člověk, je Bůh.
Zde vládne propastné tajemství, neboť skutečně je nekonečný rozdíl mezi
plodícím lůnem v Bohu Otci a plozeným plodem, Synem, ačkoli oba jsou v Duchu
svatém jeden Bůh. Mnozí teologové dnes právem říkají, že právě na kříži se zcela
ukázala tato diference, právě zde se plně zjevilo tajemství Boží Trojice. Ten
rozdíl je tak velký – vždyť v Bohu je všechno nekonečné – že v něm má místo
všechno odcizení a hřích světa, že Syn je může pojmout do svého vztahu k Otci,
aniž by tím vzájemná věčná láska mezi Otcem a Synem v Duchu svatém utrpěla
škodu. Hřích je jakoby spálen v ohni této lásky, protože Bůh, jak říká Písmo, je
oheň stravující, jenž v sobě nestrpí nic nečistého, ale spálí to.
Ježíš, Ukřižovaný, protrpí na našem místě naše vnitřní odcizení Bohu
a temnoty, a sice tím bolestněji, čím méně je on sám zavinil. Pro něj, jak jsme
řekli, nejsou ničím důvěrným, ale něčím naprosto cizím, strašlivým. Ano, on trpí
něco mnohem hlubšího, než co může trpět obyčejný člověk, i kdyby byl
odsouzený k odcizení od Boha. Protože jen Syn, jenž se stal člověkem, ví, kdo ve
skutečnosti Otec je a co to znamená muset se ho zříci, zdánlivě navždy ho ztratit.
Není vhodné nazývat toto utrpení peklem, neboť v Ježíši není nenávist k Bohu,
ale bolest, hlubší, než jakou by mohl vydržet normální člověk v životě nebo po
smrti.
Nebudeme také v žádném případě říkat, že Bůh Otec trestá trpícího Syna na
našem místě. Nejde o trest, neboť dílo, které se zde koná mezi Otcem a Synem v
Duchu svatém, je čistá, nejryzejší láska. Proto je to také dílo nejčistší
dobrovolnosti ze strany Syna, právě tak jako ze strany Otce a Ducha. Boží láska
je tak bohatá, že může přijmout i tuto formu temnoty z lásky k našemu temnému
světu.
A my, co můžeme dělat my? V poledne nastala tma po celé zemi až do tří
hodin odpoledne. Když kosmos cítil, co rozhodujícího se zde odehrává, jako by
se podílel na zatmění Kristovy duše. My se nemusíme zatmívat, my jsme již cizí a
temní dost. Stačilo by, kdybychom se ve světě, jenž je kolem nás tak temný,
pevně drželi víry a vzali vážně, že za veškeré vnitřní světlo, radost a jistotu, za
všechnu životní důvěru vděčíme golgotské temnotě. A abychom nikdy
nezapomněli za to Bohu děkovat.
Z časopisu Christliche Innerlichkeit 16/2, 1981. Amen 4/00.
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ROK VÍRY
Když se mne moji
nevěřící přátelé ptají, „co to
je víra a k čemu je dobrá“,
odpovídám:
víra
je
především důvěra, že náš
život není sledem náhod,
není – slovy z Shakespearova
Mackbetha – „nesmyslné koktání blbce“. Je to důvěra, že každá
životní situace má smysl – že tento
smysl byl dán, tedy že ho nemusím teprve já sám do života vkládat, je tu a
vyzývá mne, abych ho hledal a snažil se mu stále hlouběji porozumět. Je to smysl
otevřený pro mé hledání a porozumění, je darován, ale přesto není banální a
hotovou, uzavřenou daností – děje se v dialogické situaci.
Víra je takový postoj k životu, který nám dává zakoušet, že všechno, co jsme
a co máme, je dar a zároveň úkol. Chrání nás tak před banalizací skutečnosti i
před nekonečným, stresujícím stupňováním výkonů, před nevděčnou
lhostejností i sebevzhlíživou pýchou. Víra – nejen jazykově – sousedí
s hodnotami, jako jsou důvěra a věrnost.
Modlitba je ještě původnější a hlubší artikulace víry než teologie. Modlitba
není jen jedna činnost vedle jiných. Modlitba v nejširším slova smyslu je
schopnost žít celý svůj život jako dialog, jako komunikaci. Něco zkřížilo mé
plány? Kdybych neměl víru, pak mne to povede jen k frustraci, hněvu nebo
rezignaci, možná ke křečovitému stupňování mého chtění, k stoické
povznesenosti nebo snaze si skutečnost barvit na růžovo. Věřím-li, pak jsem
schopen skutečnost unést, jaká je. Ne silou své heroičnosti nebo nadhledu, nýbrž
silou důvěry, naděje. Víra je radostné přisvědčení skutečnosti. Patří k ní i „amor
fati“, vyjádřený tak krásně Nietzschem: „To že byl život? Nuže - ještě jednou!“
Samozřejmě, že cesta k této „radosti z pravdy“ je dlouhá a není bez krizí. Je
třeba se stále znovu učit žít vlastní život jako dialog – naslouchat, odkrývat Boží
výzvy v událostech vlastního života a hledat na ně odpověď. Smysl událostí
neleží zpravidla na povrchu. Nemohu říci: „Nejede mi auto, Bůh si nepřeje, abych
šel do práce.“ Modlitba, a zvláště meditativní modlitba, naslouchající rozjímání,
je cesta, jak překonávat taková „krátká spojení“ a unáhlené závěry, jak
sestupovat na hlubinu.
Lidem, kteří se zpovídají, že měli ve víře pochybnosti, často musím říci, že to
byly spíše přirozené otázky, které jsou projevem toho, že jejich víra je živá –
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k víře také patří umění čekat na odpovědi, ba někdy i na ty, které nám dá sám
Bůh v okamžiku, kdy mu budeme za branou tohoto tvaru života tváří v tvář.
Už Nový Zákon zná „implicitní víru“ – víru, která se dá vyvodit ze skutků.
Nejde ovšem o „skutky Zákona“, proti nimž tak brojil Pavel, jde převážně o
spontánní projevy lásky k trpícím, prostě: o životní orientaci, o praxi, na rozdíl
od pouze slovních prohlášení a formální příslušnosti. Láska je prostě v
křesťanství nezastupitelná, nenahraditelná. Ježíš v evangeliu relativizuje tolik
věcí, že se nad tím jeho zbožné okolí nepostačuje pohoršovat: nikdy však
nerelativizuje lásku.
Karl Rahner v jedné své meditaci nad vánočním tajemstvím, tajemstvím
Vtělení říká, že naší odpovědí na tento čin Boží – stávání se člověkem – nejlépe
odpovíme, když i my se budeme stále plněji stávat lidmi. Už tím, že věrně
neseme a uskutečňujeme své lidství, tedy vstupujeme do komunikace s tím,
který pro nás stal člověkem. Syn Boží přijal lidství – i my přijměme bez výhrad
sebe samotné, své lidství i lidství druhých.
Víru lze samozřejmě zanedbat, nepěstovat, jako někdo zanedbá a nepěstuje
manželský vztah a pak se diví, že se manželství zhroutilo. Může se stát, že „trní
světských starostí“ tak zaplevelí lidskou duši, že se v ní víra jaksi „nedostane ke
slovu“ a přestane ovlivňovat člověkovo smýšlení a jednání; tyto a další případy
„zakrnění víry“ popisuje evangelijní podobenství o semeni.
Existují ovšem také těžké chvíle v životě víry, krize, kdy se člověku zatmí či
rozpadne obraz, který si o Bohu udělal a ocitá se jakoby ve vzduchoprázdnu.
Člověku, jemuž se v duchovním životě otřese všechno, jako by mu umřel Bůh
a zatemněla se jeho víra, může člověk opravdu zkušený v duchovním životě říci,
že právě tento okamžik je klíčovou náboženskou zkušeností. Někde tam končí
vlastnění „náboženských představ“ a může začít skutečná víra. Jak říkají mystici:
nahá víra.
Někdy člověk přestane komunikovat s Bohem poté, co jeho naléhavá
modlitba zůstala nevyslyšena. Ale právě nevyslyšená modlitba může být naopak
příležitostí vzít jednou – možná poprvé – Boha vážně jako živého a svobodného
partnera. Uvědomím si, že Bůh není automat, do nějž vsypu drobné mince svých
modliteb a čekám, že vypadne to, co jsem si objednal. Slova „ne má, ale tvá vůle
se staň“ nejsou zdvořilostní fráze. Věřím-li, že Bůh je dokonale svobodný a že ví
lépe než já, co je dobré, proč nejprve nepostavím své přání do jeho světla – s
rizikem, že zjistím, že ono není tak ryzí nebo tak důležité, jak se mi dosud jevilo?
Podle Jana od Kříže patří období Božího mlčení neodmyslitelně k Boží
pedagogice. Nelze se prostě vracet k dosavadním formám své tradiční zbožnosti,
ohlížet se zpátky. Bůh sám nás uvádí do těchto krizí a skrze ně nám dává šanci
uzrát k dospělému křesťanství.
Vybráno z myšlenek P. Tomáše Halíka ve sborníku Cesty víry. 2000.
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„DVACETINY
CHARITY
SLAVÍME
SKROMNĚ, ZA TO PO CELÝ ROK...“
Ing. Jana Zelená, žena, která již jedenáct let stojí
v čele žďárské Charity. Je známá nejen pro své
obrovské nadšení pro charitní služby, ale také pro
smysl zasadit se o potřebné a důležité věci.
V loňském roce jste slavila své desetiny ve vedení Oblastní charity Žďár nad
Sázavou, která slaví letos dvacáté výročí vzniku. Jaké máte z těchto čísel dojmy?
Jsou to všechno pěkné kulatiny. Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Mé desetiny
ve vedení žďárské Charity jsou letos tak trochu pasé, za chvíli to bude už
jedenáct let. Takže se budu věnovat těm společným dvacetinám.
Dvacetiny..., v podstatě kus života mladého člověka. Dokážete popsat, čím vším si
tato vlastně již dospělá dívka – Charita, musela projít?
Samozřejmě nebylo to vždy lehké. Zřizování a zakládání jednotlivých zařízení
stálo spoustu práce a energie a mnohdy i trpělivosti. Trvalo nějakou dobu, než si
nás potřební našli, poznali naše služby, začali nám důvěřovat.
Za dvacet let působení se ale Oblastní charita Žďár nad Sázavou stala
významnou a uznávanou organizací, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné
a humanitární služby a také služby prevence rizikového chování. V současné
době máme čtrnáct profesionálních zařízení, ve kterých poskytujeme služby
široké klientele, od lidí s chronickým onemocněním, přes zdravotně postižené,
lidem s mentálním a kombinovaným postižením, lidem s duševním
onemocněním, seniorům, lidem v terminálním stádiu nemoci, umírajícím,
sociálně slabým rodinám a také problémovým dětem a mládeži. Za tuto dobu
naši pracovníci poskytli služby tisícům uživatelů a pacientů.
Takže je to vlastně tak, jak to v životě chodí. Těch dvacet let je směsicí šťastných
a radostných chvil, ale samozřejmě se objevily i těžkosti a problémy. Naštěstí
toho dobrého bylo vždy víc.
Plánujete nějaké akce, kterými byste s veřejností rádi oslavili své kulatiny?
Chtěli bychom jednotlivých akcí využít k větší propagaci služeb, aby se o nás
opravdu dozvěděli všichni, kteří naše služby potřebují nebo někdy potřebovat
mohou. Veřejnost tak bude zvána na akce, které bude Oblastní charita Žďár nad
Sázavou v průběhu roku pořádat. Jednou z těch větších akcí je divadelní
představení ochotnického spolku, které plánujeme na podzim. Dále bude vydána
i brožurka, která představí všechny významné události v dějinách Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Oslavy začaly vlastně už v lednu v rámci Tříkrálového
koncertu v Novém Městě na Moravě. Takže slavíme - sice skromně, ale za to po
celý rok.
Lenka Šustrová
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1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE
V letošním roce si náš národ
připomíná 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Učení bratři k nám dorazili v roce 863
z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby vzdělali slovanský národ
a vytvořili pro něj první slovanské
písmo a církevní jazyk staroslovanštinu. Slované obývající Velkou Moravu
je přijali za své učitele a společně s nimi
se vydali na dlouhou cestu k moudrosti.
Díky nim se naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé porozumět slovům při
bohoslužbě a dospět tak k duchovní realizaci, díky nim se z našich předků stali
vzdělaní a racionálně uvažující lidé.
Jedná se o významnou mezinárodní událost, k níž budou uspořádány dvě
mezinárodní konference v Praze a na Velehradě. „První z nich se zaměří na
státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na význam
věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století,“ uvedl Jaroslav Šebek z Akademie věd ČR.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě.
V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských
věrozvěstů na Velehradě a pokračují pravoslavným Setkáním kultur v
Mikulčicích 24. - 26. května 2013. Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně
k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na
jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z
nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie. Slovanský areál v Mikulčicích
i Velehrad jsou obě tradiční místa spojená s Cyrilometodějskou misií v naší zemi.
Bohoslužbu v Mikulčicích povede přímý nástupce konstantinopolského
patriarchy Fotia, který věrozvěsty na Velkou Moravu vyslal, patriarcha
konstantinopolský, Nového Říma a ekumenický patriarcha Bartoloměj.
Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5. července 2013 v rámci
státního svátku ČR již tradičním národním projektem Dny lidí dobré vůle.
Jedinečným projektem je také příprava celovečerního filmu „Cyril a Metoděj –
Apoštolové Slovanů“, který zmapuje život a dílo slovanských věrozvěstů.
„Oslavy nemohou být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli
také u počátků naší státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české nebo
moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny
slovanských národů,“ dodal k projektu prof. Petr Piťha.
www.velehrad.eu
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VELIKONOČNÍ
OMALOVÁNKA
PRO DĚTI
Kříž byl těžký a
Ježíš upadl – možná
byly na cestě kameny,
možná do něho někdo
strčil…

My také z různých příčin zakopáváme. Někdy
to bolí více, někdy méně, někdo se nám směje,
jiný pomůže. Vždy ale můžeme mít před očima
Ježíše, který se zvedl a statečně šel dál.
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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 2013: Redakční návrh ve
spolupráci s P. Tomášem Holým a P. Vladimírem Záleským zpracoval 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
Čt 16. 5.

Pouť

Mše svatá
17:15

Zelená hora

So 18. 5.

Sv. Jan Nepomucký

11:00 a 17:00
6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
14:30

Ne 19. 5.
Žďár n. S. II
– bazilika

So 4. 5.

Počítky

Ne 2. 6.

Česká Mez
– Babín
Žďár n. S. I
– kostelík
Herálec
Stržanov
Dolní
Hamry
Žďár n. S. I

12:00

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 26. 5.

Nejsvětější Trojice

10:30

Ne 2. 6.
Ne 16. 6.

Sv. Kateřina
Sv. Antonín

11:00
15:00

Pá 5. 7.

Sv. Cyril a Metoděj

11:00

So 6. 7.

Sv. Prokop
Panna Marie
Karmelská
Sv. Anna
Sv. Anna

17:00

Ne 14. 7.

Mělkovice
Cikháj

Ne 28. 7.
Ne 28. 7.
Čt 15. 8.
So 17. 8.
Ne 18. 8.

Žďár n. S. II
– bazilika
Polnička
Radonín
Hamry –
Najdek
Světnov

10:00

Ne 26. 5.

Vysoké

Žďár n. S. II
– bazilika

Pouť motorkářů
(pietní slavnost)
Navštívení Panny
Marie

Nanebevzetí
Panny Marie

12:00
12:00
15:00
17:15
17:15
9:00 (Karel Herbst)

So 31. 8.

Diecézní pouť rodin

9:00 – 16:00

Ne 1. 9.
Ne 8. 9.

Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

11:00 (Miloš Kabrda)
12:00

Ne 15. 9.

Panna Marie Bolestná

12:00

Ne 29. 9.

Sv. Václav

15:00
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HABEMUS PAPAM

František,
vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, SJ (* 17. prosince 1936, Buenos
Aires, Argentina), je 266. papežem katolické církve, jehož zvolilo konkláve
dne 13. března 2013. Je prvním papežem pocházejícím z amerického
kontinentu a prvním z jezuitského řádu. Je rovněž prvním mimoevropským
papežem od 8. století.
Papež František byl profesorem teologie, původním vzděláním je chemik.
V letech 1973 až 1979 byl jezuitským provinciálem v Argentině, až do zvolení
papežem působil od roku 1998 jako arcibiskup v Buenos Aires a argentinský
primas, od roku 2001 byl kardinálem.
Kardinál Bergoglio bydlel sám v jednoduchém bytě, v druhém patře budovy
arcidiecézní kurie v Buenos Aires, která stojí vedle katedrály. Často v katedrále
zpovídal jako běžný kněz. Nerad ohromuje publikum svými vystoupeními
a publicitou v médiích. Po tragickém neštěstí na diskotéce Cromagnon neúnavně
procházel městskými nemocnicemi, aby byl nablízku zraněným a rodinám obětí.
Proslavil se tím, že se jeho život vždy a důsledně vyznačoval prostotou. Jako
arcibiskup nepoužíval řidiče a cestoval veřejnou dopravou. „Je sympatické, že si
zvolil jméno František, což je v dějinách církve poprvé. Modlím se za něj a věřím,
že nejsem sám,“ řekl bezprostředně po zvolení brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
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Plakát pašije
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