SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

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

Modlitba
Blaise Pascal

Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc,
o život ani o smrt,
ale za to prosím,
abys použil, Pane, mého zdraví i mé nemoci,
mého života i mé smrti
ke své cti a mé záchraně…
Ty jediný víš, co je mi k dobrému.
Ty jsi svrchovaný Pán, čiň, co Ty chceš.
Dávej nebo odnímej, Pane, vím jen jedno:
Že je pro mne dobré, když Tě následuji,
a že je pro mne zlé, když Tě urážím.
Nevím, co je mi potřebnější, Pane,
zda zdraví či nemoc,
bohatství či chudoba,
a tak je to ve všech věcech tohoto světa.
To rozhodnout přesahuje sílu lidskou i andělskou
a je to skryto v tajemství Tvé prozřetelnosti;
tu chci vzývat a ne zdůvodňovat.
Amen.
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Drazí bratři a sestry,
letošní Velikonoce máme velmi duchovně bohaté. Dostali jsme
pozvání pana kardinála Dominika Duky do Prahy na středu
Svatého týdne 16. dubna., abychom předvedli některé části
pašijové hry v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a potom venku
v přilehlých ulicích. „Tyto hry umožní svým způsobem přiblížit
velikonoční tajemství i nevěřícím, a přispějí tak k jejich
evangelizaci,“ píše v dopise pan kardinál. Rádi jeho přání
vyhovíme.
Velikonoční triduum prožijeme zbožně při nádherných
obřadech v obou našich farnostech a pak na konci Velikonočního
oktávu, v neděli Božího milosrdenství 27. dubna, budeme svědky
svatořečení papežů bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II. Nebývá to tak
často, aby někdo z našich současníků, kterého jsme znali, kterého
jsme na vlastní oči viděli či se s ním osobně setkali, byl svatořečen.
Je to tedy velká milost i pro nás a zároveň povzbuzení na cestu ke
svatosti pro každého z nás.
Je to již rok, co máme otevřený kostel svatého Prokopa. Od
neděle Dobrého pastýře (21. dubna 2013), kdy jsme na tento
úmysl konali odpolední svátostnou adoraci. A Pán nám skutečně
žehná, daří se to velmi dobře. Opakuji velké poděkování našim
farníkům dobrovolníkům, kteří se střídají denně od 14 do 18 hodin
(resp. do 17 hodin, když je večerní mše svatá) v hlídání kostela.
Dělají to rádi, zodpovědně a obětavě. Velikou pomocí je zapojení
studentů ŠECRu v rámci studijní průvodcovské praxe a dvou
pracovníků z Ligy vozíčkářů od 8 do 14 hodin.
K hlubokému prožití Velikonoc vám žehnáme.
Váš P. Tomáš Holý
P. Vladimír Záleský

VELIKONOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Zelený čtvrtek – 17. dubna, památka Večeře Páně:
19:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 18. 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 – 19. dubna:
Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci.
Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá.
Neděle – 20. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté.
Pondělí velikonoční – 21. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté.

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Zelený čtvrtek – 17. dubna, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 22:00 adorace.
Velký pátek – 18. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu):
Kostel bude otevřen od 9:00 do 22:00 k adoraci.
16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady.
Bílá sobota – 19. 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 – 20. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů.
14:00 až 16:00 bude otevřena bazilika i Zelená hora k modlitbě.
Pondělí velikonoční – 21. dubna: 9:00 mše svatá.
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO
ŽĎÁR I Neděle 27. dubna 2014, kostel svatého Prokopa

Svatořečení blahoslaveného Jana XXIII. a Jana Pavla II.
Kvůli svatořečení papežů bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II. v Římě dochází
v kostele sv. Prokopa k zrušení bohoslužby v 10:30 hodin, zůstávají
bohoslužby v 7:30 a v 18:00 hodin. Doporučujeme vám sledovat
svatořečení v 10:00 hodin na TV Noe nebo na ČT 2. Je to přímý přenos
ojedinělé události: papež František za přítomnosti emeritního papeže
Benedikta XVI. bude svatořečit své předchůdce na Petrově stolci. Lze se
také zúčastnit bohoslužby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře
nad Sázavou v 9:00 nebo v poutním kostele Božího milosrdenství ve
Slavkovicích v 15:00. Tuto mši svatou na svátek Božího milosrdenství
slouží Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup českobudějovický.
ŽĎÁR II 6. – 8. května 2014, Želiv

P. Elias Vella - duchovní obnova farnosti
Porozumět Boží lásce a prožít lásku Otcovu,
to bude hlavní téma letošních duchovních
cvičení. Zatím je asi 20 přihlášených, dalších
20 se ještě může připojit. Zahájení je v úterý
6. května při společné večeři v 19:00 hodin.
Potom bude první přednáška a modlitba. Ve
středu 7. května a ve čtvrtek 8. května bude
program celý den: modlitba, přednášky,
liturgie, adorace a možnost duchovních
rozhovorů nebo svátosti smíření – a
samozřejmě, to co patří k tomu: ticho a vzácné chvíle odpočinku.
To vše v krásném prostředí želivského kláštera, které nám bude
skýtat pohodlné ubytování v dvoulůžkových pokojích i celou stravu.
Cena bude 1 000,- Kč, mládež a naši biřmovanci budou mít slevu.
Tlumočit budou misionáři Václav Čáp a Jana Ungerová.
Je normální, že se psychiatr zajímá jen o mozek, zubař jen o zuby,
psycholog jen o mysl, lékař jen o tělo a kněz jen o duši. Kdo se ale na tebe
podívá jako na „celého člověka“? Pouze Ježíš je vždy ochoten to udělat, ale
jen tehdy, pokud mu to dovolíš a půjdeš za ním. (Elias Vella)
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P. Elias Vella, OFM Conv. je katolický kněz, exorcista z Malty. Narodil
se 28. února 1941 na Maltě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1964. V letech
1980 – 1986 byl provinciálním představeným františkánů minoritů na
Maltě a od roku 1993 působí v diecézi jako hlavní exorcista. Je žádaným
kazatelem na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém
světě. Je také autorem mnoha knih, které byly vydané v maltštině,
angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a také v češtině.
Želivský klášter se nachází asi 11 km od Humpolce. Byl založen
v roce 1139 Soběslavem I., po požárech několikrát obnoven,
nejvýznamněji v letech 1713–1720 J. B. Santinim. V padesátých letech
sloužil jako internační klášter, kde komunistický režim zadržoval více
než 400 kněží a řeholníků. Byli mezi nimi např. kardinál František
Tomášek, arcibiskup Karel Otčenášek, spirituál Antonín Šuránek a další.
ŽĎÁR I Sobota 10. května 2014 v 19:30, kostel svatého Prokopa

Večery chval
Každý měsíc jste v sobotu večer zváni do kostela svatého Prokopa k
společné modlitbě chval. Termíny příštích setkání: 10. května, 7. června
a 28. června 2014. Další informace na www.vecerychval.cz.
ŽĎÁR II 16. – 18. května 2014, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Svatojánská pouť na Zelené hoře
Pátek 16. května
17:15 v den slavnosti sv. Jana Nepomuckého – poutní mše svatá
s hudebním doprovodem smyčcového komorního orchestru YMCA
Sobota 17. května
10:00 mše svatá
17:00 mše svatá – P. Jiří Kaňa, zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa
Neděle 18. května
6:00 mše svatá – P. Jan David, pallotin z Jam
7:30 mše svatá – P. Miloš Kabrda SDB, spirituál semináře v Praze
9:00 mše svatá – P. Marcel Javora, farář ve Vysočanech, schola z kláštera
10:30 mše svatá – slouží P. Marcel Javora, zpívá chrámový sbor Fons
14:30 mše svatá – slouží rodák P. Pavel Lacina, farář v Pozořicích
Komentovaná prohlídka poutního kostela: v pátek 16. května a v sobotu
17. května po mši svaté.
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ŽĎÁR II Neděle 1. června 2014 v 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ŽĎÁR I Neděle 8. června 2014 v 10:30, kostel svatého Prokopa

První svaté přijímání
První svaté přijímání v našich farnostech proběhne v prvních červnových
týdnech. Prosíme vás o modlitbu za naše děti a jejich rodiny.
ŽĎÁR II Sobota 7. června 2014 ve 20:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svatodušní vigilie
Večerní liturgií se připravíme na slavnost Seslání Ducha svatého.
ŽĎÁR II 21. června 2014 v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Jáhenské svěcení brněnské diecéze
S napětím a radostí očekáváme, zda některý z letošních jáhnů najde
své nové působiště v klášterské farnosti.
ŽĎÁR II 22. června 2014 v 18:00 hod., bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Benefiční program na podporu afrických misií
Zveme na benefiční program na podporu afrických misií a požehnání
naší farnici Radce před misijní cestou a roční dobrovolnickou službou.
ŽĎÁR II 28. června 2014 v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Kněžské svěcení brněnské diecéze
Mezi kandidáty kněžství je v tomto roce Mgr. Jaroslav Sojka z Deblína,
ustanovený k jáhenské službě v klášteře. Dá-li Pán, oslaví svou primiční
mši svatou v neděli 6. července v 15:00 hodin v Deblíně.
ŽĎÁR II 29. června – 4. července 2014, Broumovsko

Letní puťák 2014 – Broumovsko
Těšíme se na společné cesty, na chvíle v kruhu přátel kolem
praskajícího ohně, na mši svatou pod šumícími korunami stromů, na
usínání pod stanovou plachtou a noční štěkání srnců... Těšíme se na vůni
modřínového lesa, cibulky usmažené v kotlíku a vůni pražcového dehtu
kdesi z dálky... Těšíme se na další krásy pestré země a stará i nová
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přátelství. Z kraje, který budeme objevovat letos, jen malá ochutnávka:
roku 1901 zde bylo naměřeno nejsilnější zemětřesení na území České
republiky o síle 4,7 stupně Richterovy škály, zde se také nachází
studánka, kterou při epidemii cholery v roce 1832 používali lidé jako lék.
Skalním kaňonem v Kovářově rokli budeme procházet asi 20 minut,
abychom se octli ve skalním městě. Ze skalní terasy u kaple Panny Marie
Sněžné, zvané Hvězda, budeme mít krásný výhled na broumovskou
kotlinu, orámovanou hřebenem Javořích hor. Zvu mládež od 12 let.
ŽĎÁR I Sobota 5. července 2014 a neděle 6. července 2014, kostel svatého Prokopa

Farní pouť svatého Prokopa
V sobotu 5. července vás od 19:00 hodin srdečně zveme k posezení na
farní zahradě. Pouť letos oslavíme v neděli 6. července v den svátku
svatého Prokopa při mších svatých v 7:30, 10:30 a 18:00 hodin. Ve 14:30
se koná svátostné požehnání a následuje posezení na farní zahradě.
ŽĎÁR I 13. – 26. července 2014, Vyhlídka v Moravském Krasu

Pojeď s námi na tábor! (Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou)
Tábor pro děti do 15 let, o které se budou starat zkušení vedoucí
s kvalifikací MŠMT. Celotáborová hra bude doplněna množstvím her,
soutěží, sportováním a výlety. Rekreační oblast Vyhlídka skýtá ideální
podmínky (nedaleký les a rybník a několik okolních hřišť) pro
prázdninovou rekreaci. Účastníci jsou ubytováni ve čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Informace získáte na
telefonním čísle 566 585 010 nebo na e-mailu kolping@kolping.cz.
ŽĎÁR I 20. – 26. července 2014, Stařeč u Třebíče

Letní tábor farnosti svatého Prokopa
Letní tábor farnosti svatého Prokopa proběhne ve Stařeči u Třebíče.
Přihlášky a podrobnější informace budou k dispozici v kostele sv.
Prokopa a na webových stránkách farnosti.
ŽĎÁR II 15. a 17. srpna 2014, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie
V pátek 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude poutní
mše svatá v 17:15 hodin a v neděli 17. srpna hlavní pouť v 9:00 hodin.
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ŽĎÁR II 29. – 30. srpna 2014, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Národní pouť rodin
Letos bude program pouti rodin probíhat již od pátečního večera,
hlavní poutní mši svatou bude pak v sobotu dopoledne sloužit arcibiskup
pražský kardinál Dominik Duka. Podrobné informace o programu
najdete na plakátku na předposlední straně zpravodaje.
ŽĎÁR I Školní rok 2014 – 2015, ZUŠ v kostele sv. Prokopa

Výuka hry na klasické varhany
Ředitelství ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci
s Římskokatolickou farností sv. Prokopa oznamuje, že od školního roku
2014 – 2015 nově otevírá výuku hry na klasické varhany. Výuka bude
probíhat v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou pod vedením paní
učitelky Marie Laušmanové, absolventky Ostravské konzervatoře a UP
Olomouc, pedagožky s 23letou praxí a žďárské varhanice. Podmínkou
pro zařazení do výuky jsou alespoň 4 roky hry na klávesový nástroj a v
květnu 2014 úspěšně vykonaná talentová přijímací zkouška. Bližší
informace podá paní Laušmanová po bohoslužbách na kůru kostela nebo
František Dvořák (zást. ředitele ZUŠ, tel. 725 949 611).
ŽĎÁR II 7. – 12. září 2014, Assisi

Farní pouť – Assisi 2014
Na pouť se vydáme v neděli 7. září odpoledne. Prvním cílem bude
Assisi, ubytujeme se v poutním hotelu a celý den budeme věnovat
tomuto místu pokoje a míru. Další den budeme objevovat a pěšky
procházet místa spjatá s životem sv. Františka a jeho prvních bratří:
uskutečníme výstup na horu Subasio, kde se sv. František modlil po svém
obrácení v jeskynní poustevně, navštívíme San Damiano, místo, kde
sv. František, již poloslepý složil v roce 1225 Chvalozpěv stvoření. Odtud
půjdeme pěšky na Porciunculi, místo úmrtí světce a pokud se to podaří,
navštívíme Rivotorto, kde sv. František se svými druhy vybudoval první
stavbu – malou chatrč. Další zajímavá místa v okolí se nabízejí jedno po
druhém – stihneme jen malou část, ale Gubbio bychom neradi vynechali.
Legendu o tom, jak František uzavřel dohodu s vlkem, asi dobře známe.
V polovině týdne se přesuneme do blízké Nursie, a pokud nám to dovolí
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počasí a síly, vystoupíme na Monte Vettore. Návrat je naplánován na
pátek večer 12. září.
ŽĎÁR I Pátek 12. září 2014, celý den, kostel svatého Prokopa
ŽĎÁR II Neděle 14. září 2014, celý den, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Adorační den ve farnosti
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci
a vzájemné modlitbě. Adorační den ve farnosti svatého Prokopa se koná
na svátek Jména Panny Marie a ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie na
svátek Povýšení svatého kříže.
ŽĎÁR II 18. října 2014, Kalvárie u Jevíčka

Růžencová pouť
Uskuteční se v sobotu 18. října a jejím cílem bude hora Kalvárie
u Jevíčka. Kalvárie je poutní místo ve farnosti Jaroměřice u Jevíčka
v arcidiecézi olomoucké. Areál inspirovaný dispozicí baziliky Božího
hrobu v Jeruzalémě nechal počátkem 18. století vystavět František
Michal Šubíř z vděčnosti za záchranu života své manželky Johanky
a dítěte při těžkém porodu. Na plánu stavby se pravděpodobně podílel
architekt Jan Blažej Santini. Kalvárie je místem rozjímání o utrpení Páně,
místem smíření, eucharistické a mariánské úcty. Významná poutní
tradice je zde stále živá. Duchovní správu na Kalvárii zajišťují od roku
1994 otcové pasionisté – Společenství utrpení Ježíše Krista.
ŽĎÁR I a II 15. listopadu 2014, 10:30 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svátost biřmování
Svátost biřmování bude v našich farnostech udělována v polovině
listopadu, prosíme vás o modlitbu za naše biřmovance.
ŽĎÁR II 5. prosince 2014, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše

Farní pouť svatého Mikuláše, spolupatrona baziliky
V pátek 5. prosince zveme nejen děti na vigilii slavnosti svatého
Mikuláše, spolupatrona baziliky, na poutní mši svatou v 17:15 hodin.
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KURZY ALFA 2014
ZAHÁJENÍ OD 5. ŘÍJNA 2014
Jsme součástí vyspělé civilizace? V jakém směru vyspělé? Bylo by
dobré přiznat, že mnoho lidí kolem nás pociťuje stále více duchovní
prázdno. V minulém roce prošlo v ČR kurzy Alfa 2 500 hostů.
Život není jednoduchý. Zpravidla je život hledáním dobrého směru
a jistot v profesi, rodině a vztazích. Lidem chybí jistota, že směr jejich
cesty někam vede, snad ke štěstí, radosti, snad k lásce.
Kurzy Alfa jsou okamžikem, kdy mohu vystoupit z poněkud
jednoduché názorové řeky a jinýma očima se rozhlédnout kolem sebe.
Slovo – slovo o oběti, utrpení, vykoupení, svobodě, pokoře, věrnosti,
modlitbě a radosti. Setkání s nadějí a láskou jako pilíři víry a s křížem.
To by měla být ALFA 2014. Máš žízeň? Nemáš hlad? Co tě trápí?
Naslouchám s ochotou. Vím, že jsme bratry. Jedenáct společných večerů,
které nás čekají.
Motto ALFY 2014
Ale on jim řekl: „Dejte jim
najíst vy.“ Řekli: „Nemáme víc
než pět chlebů a dvě ryby.“
(Lukáš 9, 13)
„A směle se ptejme: jak jsme prožili čas, který nám Bůh dal? Využili
jsme jej především sami pro sebe a své zájmy anebo jsme jej dovedli také
dát druhým? A Bůh? Kolik času jsme si vyhradili, abychom „byli s
Bohem“, v modlitbě, ve ztišení, v adoraci?“ (homilie sv. otce Františka)
Prosím Vás všechny, jděte a hledejte ty, kteří ještě neví, že hledají
Boha.
Pavel Hrabák – Alfa kurzy 2014
Kontakt: tel. 721 100 421, alfa.klaster@gmail.com
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PROGRAMY PRO NÁS (RODINY, ŽENY, CHLAPI, DĚTI)
NA VYSOČINĚ – ANEB MÁME TO U NOSU
YMCA Familia je nezisková, dobrovolná, nepolitická organizace založená na
křesťanských principech. Činnost organizace je zaměřena na rozvoj a vzdělávání
jedinců i celých rodin bez ohledu na věk či náboženské vyznání…. všechno o
YMCA Familia a všech následujících akcích se dočtete na: www.familia.cz
Úkolem těchto řádků je pozvat vás do Křižanova, Třeště a do Nesměře.
23. – 25. května 2014 se v Třešti koná CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY
Na programu jsou přednášky Empatie v mezilidských vztazích (Vendula
Junková), Emoce v duchovním životě (Kateřina Lachmanová), Ecce Homo
(Ladislav Heryán).
5. – 8. června 2014 se v Křižanově koná DUCHOVNĚ – RELAXAČNÍ CHLAPSKÝ
VÍKEND s tématem „Svoboda a odpovědnost“
Těšit se můžeme na přednášky Prof. Jana Sokola, Ing. Otakara Morávka
a P. Ladislava Heryána SDB.
4. – 12. července 2014 se v Třešti konají MANŽELSKÁ SETKÁNÍ
Manželská setkání mají za cíl obnovit a prohloubit partnerské a rodičovské
vztahy. Jedná se o osmidenní aktivitu pro manželské páry i pro nesezdané
partnery, kteří žijí v trvalém vztahu. Kurz je veden v duchu křesťanských zásad,
ale je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat a prohloubit
svůj vztah.
10. – 14. září 2014 se v Nesměři koná MUŽSKÝ RITUÁL VSTUPU DO ZRALÉ
DOSPĚLOSTI
Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno
i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme
stát po jednom víkendu, ale téměř 900 (našich) mužů udělalo při absolvování
uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA CESTĚ KE ZRALÉ
DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.
Na závěr jeden inzerát pro osmnáctileté a starší:
Rád trávíš čas s dětmi a baví Tě pro ně vymýšlet program? Rád se pobavíš se
sympatickými vrstevníky? Nebráníš se novým zážitkům? Co takhle vyrazit s
námi na Manželská setkání? Hledáme nové dobrovolníky! Zatímco se manželé
vzdělávají a pracují na svém vztahu, pečujeme o jejich děti. Staň se pečounem!
www.pecouni.cz
Michal Berger
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„Jestliže jsi neokusil radost z dobrého skutku, hodně jsi zanedbal.
Především sebe...“ (A. Neilen)

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
úvodní motto mluví o dobrých skutcích a o radosti z nich, kterou
věřím, že v tuto chvíli zakouší každý z Vás. Dovolte mi, abych Vám
alespoň tímto způsobem poděkovala nejen za Vaše nadšení a ochotu, ale
i dary, které jste věnovali v letošní již čtrnácté Tříkrálové sbírce.
Obsahy všech 397 tříkrálových pokladniček jsou v této chvíli sečteny.
Uvnitř se skrývalo opět velké překvapení, a to v podobě vyššího výtěžku
než tomu bylo v roce loňském.
Částka, kterou zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na své pouti
napříč celým okresem a kterou dárci věnovali do tříkrálových
pokladniček, činí 2 522 626, 60 Kč, tj. o 147 294,60 Kč více než v roce
minulém. Přičemž ve Žďáře nad Sázavou se vykoledovalo 145 888 Kč.
V letošním roce došlo také k několika změnám. Do sbírky se zapojily
další obce, jsou to Křižánky a Odranec. Nováčkem sbírky byla i nově
nastupující koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná, která
přebrala funkci po devítiletém působení Mgr. Michaely Kuchtové, která
odchází plnit svoje milé mateřské povinnosti.
Finanční prostředky z letošní sbírky použije Oblastní charita především
na podporu stávajících služeb.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár
nad Sázavou poděkovala za Vaši přízeň a štědrost, díky které
můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ
BÍLÁ SOBOTA – SESTOUPIL DO PEKEL
Článkem
víry
„Sestoupil do pekel“
stojíme
před
problémem, co to
vlastně je smrt, a co
se stane, když někdo
zemře.
Nikdo
to
skutečně
neví,
protože stojíme před
smrtí,
zkušenost
smrti neznáme. Snad
se však můžeme
pokusit o nějaké
přiblížení, když vyjdeme ze zvolání Ježíšova na kříži: „Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ V této poslední Ježíšově modlitbě, podobně jako v Olivové
zahradě, se objevuje jako nejhlubší jádro jeho utrpení nikoliv nějaká
fyzická bolest, ale totální samota, úplná opuštěnost. V tom se však
nakonec objevuje propast lidské samoty. Člověk je ve svém
nejvnitřnějším nitru sám.
Pokusíme se to objasnit na příkladu. Musí-li jít dítě samotné v temné
noci lesem, bojí se, i když jsme mu přesvědčivě dokázali, že tam není nic,
čeho by se mohlo bát. V okamžiku, kdy je samotné v temnotě a zakouší
radikálně samotu, zakouší strach, vlastní lidský strach, který není strach
z něčeho, ale prostě strach o sobě. Zakouší strach samoty, nejistotu a
nedostatek ochrany své vlastní bytosti.
Dítě se zbaví strachu v tom okamžiku, kdy se ho ujme nějaká ruka a
vede je, když uslyší nějaký hlas, který s ním mluví; tedy v tom okamžiku,
kdy zakusí přítomnost milého člověka. V tomto překonání strachu se
hned ukáže i jeho podstata: je to strach ze samoty, strach bytosti, která
může žít jen ve společenství. Vlastní strach člověka nemůže být překonán
pouze rozumem, ale jen přítomností milujícího.
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Musíme v naší otázce pokračovat ještě dále. Jestliže by existovala
samota, do které by nemohlo proniknout žádné proměňující slovo
druhého; jestliže by nastala opuštěnost, která by byla tak hluboká, že by
do ní nemohlo vniknout žádné Ty, pak by teprve existovala skutečná
totální samota a hrůznost - to, co se nazývá »peklo«. Peklo označuje
samotu, do níž již nikdy nepronikne slovo lásky, tedy je to úplné zbavení
ochrany, úplná vydanost všanc lidské existence.
Jedno je jisté: je noc, do jejíž opuštěnosti nepronikne žádný hlas; jsou
dveře, jimiž můžeme projít jen sami: brána smrti. Veškerý strach světa je
nakonec strach z této samoty. Smrt je úplná samota. Ona samota však, do
níž již nemůže proniknout láska, je peklo.
Tím jsme opět u našeho výchozího bodu, u článku víry o sestoupení
do pekel. Tento článek říká, že Kristus překročil bránu naší poslední
osamělosti, že svým utrpením vstoupil do propasti naší opuštěnosti. Kam
nás již nemůže dosáhnout žádný hlas, tam je On. Tím je peklo překonáno,
nebo lépe: smrt, která dříve byla peklem, peklem již není, protože
uprostřed smrti přebývá láska. Jenom uzavřenost z vlastní vůle je nyní
peklem, nebo, jak říká Bible: druhá smrt (Zjev. 20,14). Umírání však již
není cestou do ledové samoty. Brána smrti je otevřena od té doby, co ve
smrti sídlí život: láska… Mladičká sv. Terezie z Lisieux velmi statečně
vyznala tuto pravdu slovy: „Smrt je pro mě jako zeď, která se rozpadne, a
já padnu do Boží náruče.“
Obsah velikonočního poselství jde ale ještě dál. Smrt už není vězením
bez klíče, není domem bez východu, není zemí bez návratu. Církev tyto
výrazy obohatila o poetičnost - závory žaláře smrti jsou prolomeny. Ježíš,
který to učinil, bere dlouho vězněné – Adama a Evu, tedy lidstvo – za
ruku a vyvádí je na svobodu. Život není čekárnou na nic, na prázdnotu,
na konec, ale je začátkem věčnosti. Svět není univerzálním
koncentračním táborem, nýbrž zahradou naděje. Život není marným
hledáním smyslu. Bůh nežije ve vzdáleném zámku a neschovává se za
neprůchodnými předsíněmi. Dveře jsou otevřené. Jmenují se Ježíš
Kristus.
Vybráno z knih J. Ratzingera (Benedikta XVI.): Úvod do křesťanství
a Boží světlo v naší době, převzato z internetu
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SVATODUŠNÍ NOVÉNA
S JANEM PAVLEM II.
Prostřednictvím této novény si
můžeme uvědomit, kým jsme se
skrze Ježíše a Ducha svatého stali.
Chceme sobě i světu vyprosit
milost
prožívání
tohoto
obdarování.
Myšlenky
jsou
převzaté z poselství Jana Pavla II.
mládeži
u
příležitosti
VI.
světového
setkání
mládeže
v Čenstochové,
doplněné
otázkami k osobnímu zamyšlení a modlitbě. Letos můžeme využít
několik příležitostí k jejímu prožití: jako přípravu na svatořečení
blahoslavených papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II., před slavností Seslání
Ducha svatého nebo před společným udílením svátosti biřmování pro
obě farnosti 15. listopadu v klášterní bazilice.
Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání.
Předtím po tři léta chodil po této zemi, učil lidi životu Božího království,
dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém
zmrtvýchvstání říká apoštolům: „Přijměte Ducha svatého!“
1. den: Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny. (Řím 8,15)
Jsou to slova, která nás uvádějí do nejhlubšího tajemství
křesťanského povolání. Jak nebýt udiven touto úžasnou perspektivou?
Kdo vlastně jsem? Co o sobě vnímám? Co se mnou Bůh udělal? Rozumím
tomu? Bůh mě povolal, abych byl s ním. Pomalu si opakuj tuto větu
několikrát za sebou. Co se mnou teprve udělá? (Co uděláme spolu?) Nic ti
to neříká? Umíš obdivovat a žasnout nad velkými věcmi?
Modlitba: Kancionál č. 003, č. 422, nebo Koinonia č. 144 (každý den)
2. den: Otcova láska nás zve do společenství s ním.
Pohleď, jak velikou lásku Ti Otec daroval. Byl jsi nazván Božím
dítětem a skrze křest jim skutečně jsi. (srv. l Jan 3,1) Otcovská láska Tě
zve do niterného a hlubokého společenství s Ním. Jak často jsi tváří v tvář

16

k Otci? Poznáváš ho, raduješ se z něho a s ním? Jsme pozváni k stále
synovštějšímu přilnutí k Bohu, našemu Otci. Jaká je tvoje důvěra k Otci,
jak často jsi a chceš být s Ním? Jak prožíváš základní prostředky setkání
i růstu k Otci, jako je modlitba, eucharistie, svátost smíření, společenství?
3. den: Synové jsou znovuzrozeni křtem a posíleni biřmováním.
Stávají se prvními budovateli nové civilizace, civilizace pravdy a lásky.
Jsou světlem světa a solí země. Skrze vás, kteří jste přijali Ducha svatého,
se otevírá pro mnohé národy brána naděje na důstojnější a lidštější život.
Svět, který hledá cesty zodpovědnějšího přístupu k životu, hledá také ty,
kteří umějí vést život opravdových Božích dětí. Jsi rád, že jsi Božím
dítětem? Uvažoval jsi o tom, že máš tomuto světu co dát? Čím jsi pro
tento svět; jsi nadějí nového života? Ztotožňuješ se s proudem světa nebo
se snažíš žít výjimečnost?
4. den: Jako dědictví získáváme dar věčného života.
"Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna,
Ducha, který volá: „Abba, Otče.“ Tak už nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci
Boží dědic.“ (Gal 4, 6–7) Co je za dědictví, o kterém mluví apoštol Pavel?
Jde o dar věčného života, ale zároveň o úkol mít v hlubině svých srdcí
touhu po vysokých ideálech. Čeho chceš v životě dosáhnout a co proto
děláš? Pomáhají ti tyto ideály dosáhnout věčný život? Usiluješ o věčný
život a jak? Uvědomuješ si, že je to dar? Děkuješ za něj? Ježíš říká:
„Každý, kdo uvěří, bude spasen.“ „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný.“ Jak přijímáš Ježíšovu cestu k věčnému životu?
5. den: Svatost je základní dědictví synů Božích.
Svatost spočívá v naplnění vůle Otcovy za všech okolností života. Je to
královská cesta, kterou nám ukázal sám Ježíš. „Buďte dokonalí, jako je
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 8,48) Nebojte se být svatými. Leťte do
vysokých výšek, buďte mezi těmi, kteří míří k hodnotám hodných Božích
dětí. Oslavujte Boha svým životem. Co pro tebe znamená Boží vůle? Jak ji
poznáváš a žiješ? Nikdo ještě nedosáhl svatosti, pokud říkal: „Chtěl
bych...“ Zaznívá ve tvém životě jasné a rozhodné: „Chci být svatý“? Jak si
představuješ svatost člověka ve tvém věku? Je dnes ještě možná?
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6. den: Dědictví synů přináší bratrskou lásku po příkladu Ježíše.
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12) Když
vzýváme Boha jako Otce, není možné nevidět v každém člověku bratra,
který má právo na naši lásku. Jak velká je možnost nasazení Božích dětí:
pracovat pro budování bratrského soužití mezi všemi lidmi. Není to
právě to, co svět dnes potřebuje? Uvnitř národů je silně zakořeněno
přání jednoty, která boří zdi lhostejnosti a nenávisti. Na vás připadá
velký úkol: vybudovat spravedlivější a zodpovědnější společnost. Jak
miluje Ježíš? Najdi si několik příkladů Jeho lásky v evangeliu. Máš
někoho, s kým si nerozumíš? V duchu se postav před tohoto člověka
a řekni si větu Ježíše: „Jako jsem já miloval vás.“ Jsi bohatý na lásku?
7. den: Svoboda je součástí dědictví.
Další výsadou dětí Božích je svoboda. Je to dar, který Stvořitel vložil
do našich rukou. Je to dar, který je třeba správně užívat. Kolik
nesprávných forem svobody vede do otroctví! Je třeba se varovat všech
forem svobody jen zdánlivé, všech forem svobody povrchní
a jednostranné, která neobsahuje celou pravdu o člověku a světu. Také
dnes nám Ježíš říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
(Jan 8, 32) „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6) Jak chápeš svobodu,
kterou nám Ježíš získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním? Snažíš se
poznávat pravdu, která osvobozuje? Jak a jak často? Vypros si milost
k hlásání pravdy celému světu.
8. den: Kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Osvobození uskutečněné Kristem je osvobození od hříchu, který je
kořenem veškerého otroctví lidí. „Díky Bohu za to, že jste sice byli
služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení,
které vám bylo odevzdáno.“ (Řím 6,17-18) Svoboda je dar a zároveň úkol
každého křesťana. Pamatujte si: „Nepřijali jste ducha otroctví.“ (Řím
8,17) „Kde je Duch Páně, tam je i svoboda.“ (2 Kor 3,17) Tato věta dává
odpověď na otázku hledání svobody a ukazuje na cestu ke zralému
lidství. Hřích se staví proti Bohu tím, že říká: „Ne, nechci.“ Když je Bůh
tvým Otcem, dokážeš zaujmout jasný postoj „Ne“ ke hříchu a všemu, co k
němu vede? Co máš častěji před očima a na co častěji myslíš; Na zlo nebo
na dobro – Boha? - Pomáháš druhým z otroctví hříchu?
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9. den: Dědictví synů přijměte s vděčností a odpovědností.
Jak veliké a náročné je dědictví synů Božích, k němuž jste povoláni.
Přijměte je s vděčností a odpovědností. Nepromrhejte je! Mějte odvahu
žít je každý den a oznamte ho jiným. Pak se svět bude stále více stávat
jedinou velikou rodinou Božích dětí. Na cestu Božího dětství se
vydáváme a o doprovázení prosíme tu, která byla naplněna Duchem
svatým. Skrze tohoto Ducha svatého se stává plodnou – porodila Mesiáše
– pro celý tento svět. Ducha svatého spolu s apoštoly a uprostřed nich
vyprošuje církvi, kterou Ježíš založil. Nebojme se svěřit svůj život do
jejích rukou, neboť ona má možnost nejlépe hlídat dědictví Božích dětí.
Jaké místo ve tvém životě má Maria? Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch
svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. Porodíš syna a dáš mu
jméno Emanuel.“ Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez ale... Jaké je
to moje Ano? Spolu s Marií – desátkem růžence – se pomodli o Ducha
svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.
Vzývání Ducha svatého
*Přijď, Duchu moudrostí, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji
poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho
velikosti a krásy, posilni vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.
*Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň.
trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné
moudrosti a vědomosti Boží.
*Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé situaci správně se rozhodnout
pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje k spáse našich duší.
*Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se
nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
*Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot,
stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro
dobra hmotná hodnoty duchovní.
*Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí
Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy
upřímně a s naprostou důvěrou.
*Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom
přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.
Převzato z www.pastorace.cz
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VÍTÁME ZÁKONNOU ÚPRAVU
HERNÍHO PRŮMYSLU
Před necelými pěti lety Rada Iustitia et Pax
(dále jen Rada) vydala svůj dokument Štěstí
je odměna těm, kdo je nehledají jako výraz
velkého znepokojení z rozšíření herních
automatů. Množství hracích zařízení bylo
ještě v roce 2010 v České republice
mnohanásobně vyšší ve srovnání s jinými
evropskými státy. V roce 2011 bylo jen v Praze registrováno 195 kasin
(navíc 1 053 heren), v obdobně velkém Stockholmu bylo v té době jen
jedno kasino, v Bratislavě navzdory dlouhé předchozí společné historii
byla kasina tři. Pokud to někomu připadá nejen skličující, ale i
neuvěřitelné, je možné se podívat na porovnávací data, jak je uvádí
webový portál:
http://www.mapyhazardu.cz/mapy/.
Rada proto velmi uvítala rozhodnutí Ústavního soudu z 11. dubna
2013, které potvrdilo právo obcí regulovat na svém území s okamžitou
platností veškerý herní průmysl. Oceňuje úsilí jednotlivců, organizací
i obcí, které postupně vede ke změně postojů justice, některých politiků
i veřejnosti a poskytuje naději na nápravu situace. Vždyť hazard přináší
úplně něco jiného než štěstí – závislost, finanční tíseň, exekuce, rozpadlé
rodiny, kriminalitu. Propadnutí hazardním hrám tedy není jen
problémem jednotlivce, jeho vlastní svobody a odpovědnosti, ale
problémem celé společnosti.
Zaznamenali jsme však, že problém se nevyřeší jen tak snadno a ze
dne na den. Velká část odpovědnosti je nyní přenesena na obce, jejich
zastupitele a občany. Záleží pouze na rozhodnutí obecních politiků, zda
hazard na území obce zakážou či výrazně omezí, či zda budou nad tímto
problémem zavírat oči, ať už pro daně, které z hazardu plynou do
obecního rozpočtu, nebo snad pro korupci, která rozhodnutí o regulaci
hazardu bohužel často provází. Již nyní se ozývají hlasy, že některé
obecní rozpočty se bez odvodů z provozu hazardních her ocitnou v tíživé
situaci. To je však velmi krátkozraký postoj, který vyvolává podezření na
vliv postranních, a ne zcela čistých zájmů. Zkušenosti nevládních

20

organizací totiž ukazují, že takové peníze se obcím prostě nemohou
vyplatit, protože každá koruna z takového odvodu představuje nejméně
pětinásobné zbídačování někoho z místních obyvatel. Rada proto apeluje
na všechny, aby k problému nepřistupovali krátkozrace či lhostejně, ale
aby svým pevným postojem proti hazardu odvážně vystupovali a snažili
se předcházet tragickým příběhům hráčských ztroskotání.
Webová komunita nabízí mnoho spojenců, např. najít a využít stručný
návod, jak napsat kvalitní obecní vyhlášku zakazující na území obce
kasina a herny, jak hledat odbornou pomoc ap. Nicméně na základě
dosud vydaných obecních vyhlášek je možné z moci úřední zahájit už
4 500 až 6 000 řízení o zrušení povolení na provozování herních
zařízení, což je ale přibližně desetina z předpokládaného počtu těchto
terminálů (45 000). Z toho je patrné, kolik starostů a radních ještě bude
stát před velkým dilematem.
Rada také vybízí všechny křesťany, aby věnovali pozornost lidem
okolo sebe – a v případě, že se setkají s člověkem závislým na hazardu,
aby mu neváhali nabídnout pomocnou ruku. Závislí lidé se často cítí
bezradní, sami si nedokáží pomoci, a kromě odborné pomoci potřebují
i prostou lidskou solidaritu a povzbuzení.
Václav Malý, biskup, předseda Rady Iustitia et Pax ČBK

UKÁZKA MOŽNÉ PODOBY ZÁKAZOVÉ VYHLÁŠKY
Obecně závazná vyhláška města ……, č…./…..,
jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Zastupitelstvo města …… přijalo na základě § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve spojení s § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Účel vyhlášky
Tato vyhláška se vydává za účelem zajištění veřejného pořádku na území města ……
Čl. 2 Zákaz provozování loterijní činnosti
Provozování loterijní činnosti, jíž se rozumí provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g),
i), l), m), a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o
loteriích a jiných podobných hrách, se na území města zakazuje.
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DOPADY HAZARDU – PROČ VLASTNĚ REGULOVAT?
Zbývá zodpovědět si otázku, proč regulovat. Česká republika má
největší koncentraci hazardních přístrojů na světě. Na nich lze za jednu
noc prohrát prakticky cokoliv. Je to způsobeno setrvalým porušováním
zákona ze strany Ministerstva financí, jak opakovaně konstatoval
Veřejný ochránce práv.
Vzhledem k největší světové koncentraci je zřejmé, že gamblerství je
u nás obrovský problém. Na základě srovnání se zahraničím a na základě
odhadů českých lékařů se domníváme, že problémových a závislých
hráčů u nás může být až půl milionu, pět procent populace. Závislost na
hazardu je podobně silná jako na pervitinu, ale ještě hůře si jí zbavuje,
zvláště pokud jsou herny na každém rohu.
Dopady hazardu do ekonomické, sociální a zdravotní oblasti jsou vždy
negativní. V naší praxi jsme se nikdy s žádným šťastným hráčem
nesetkali. Při přemýšlení o ekonomickém přínosu do obecního rozpočtu
doporučujeme uvědomit si několik skutečností.
V běžné obci se v automatech prosází zhruba 20x tolik, než pak přijde
v rámci přerozdělování daně z hazardu do obecního rozpočtu. Tedy
pokud je roční příjem 10 milionů, gambleři v obci automaty proházeli
zhruba 200 milionů. Peníze naházené do automatů citelně chybí v místní
ekonomice. Namísto heren mohou fungovat normální obchody a služby,
které dělají obec obcí.
Herny kazí ceny normálnímu byznysu. Pokud nabídnete hráčům pivo
zdarma či za směšnou cenu, ostatní provozovny nejsou
konkurenceschopné, protože pivo „dotované“ automaty si nemohou
dovolit nabízet.
V automatech nekončí jen peníze gamblerů. Končí tam peníze celých
rodin, kamarádů, známých, firem, které gamblerovi v dobré víře půjčí.
Končí tam ale zejména peníze nás všech, neboť průvodním projevem
hráčství je trestná činnost, aby si gambler opatřil peníze pro další hraní.
Kapsářství, krádeže, ale i násilné loupeže či vraždy, zpronevěra, pojistné
podvody – šikovný gambler dokáže „ztratit“ auto velmi snadno.
U extrémních případů může jít až o desítky milionů.
(www.obcaneprotihazardu.cz)
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HAZARD A ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Regulace hazardu je plně v rukou zastupitelů našeho města. Potvrdil
to svým rozsudkem ústavní soud před rokem, takže pokud město vydá
vyhlášku zakazující automaty a videoloterijní terminály na území města,
lze zrušit povolení na provoz současných zařízení. V okolí našeho města
už takovou vyhlášku přijalo Nové Město na Moravě, Přibyslav, Velké
Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava, Polná, Velká Bíteš... Vedení
města slíbilo zastupitelům projednání už před třičtvrtě rokem, ale na
jednání zastupitelstva byl tento bod zařazen až po opakované iniciativě
sdružení Žijeme Žďárem. Zůstává otázkou, kdo případnou vyhlášku
o úplném zákazu nebo alespoň výrazné regulaci podpoří. Využijte proto
možnosti kontaktovat svoje zastupitele s prosbou, aby podpořili váš
názor na zasedání zastupitelstva. Kontakty na ně naleznete na

webových stránkách Městského úřadu na následující adrese:
http://www.zdarns.cz/zastupitelstvo/clenove.asp
Žďár nad Sázavou a herní automaty
ke dni 31. 12. 2013: 214 platných povolení / 21 822 obyvatel

Jan Šedo

Podívejte se na mapu žďárského hazardu:
http://zijemezdarem.cz/mapahazardu/
Srovnání (čím výše v seznamu, tím horší situace):
Žďár nad Sázavou:
102 lidí / automat
Praha:
152 lidí / automat
Nové Město na Moravě:
165 lidí / automat
Česká republika:
172 lidí / automat
Hlinsko:
172 lidí / automat
Velká Bíteš:
187 lidí / automat
Velké Meziříčí:
492 lidí / automat
Havlíčkův Brod: po uplynutí přechodného období 2 kasina a 0 heren
Bystřice nad Perštejnem: zákazová vyhláška
Jihlava:
zákazová vyhláška
Francie:
18 000 lidí / automat
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MEZI TANZÁNSKÝMI LVI
Rozhovor s otcem Janem Kotíkem

Do Tanzánie jste už letos jeli jako ostřílení cestovatelé. Nebo vás
i tentokrát zaskočilo něco nového?
Letos jsme měli možnost poznat skutečnosti, které jsme při
předcházejících návštěvách trochu přehlíželi. Obecně bych to nazval
„ohroženost přírodou“. Ohroženost, kterou zde v Evropě již jaksi
nevnímáme. My jsme si přírodu docela „ochočili“ a moc nebezpečí v ní
pro nás není. Můžeme se bezstarostně procházet lesem a žádné
nebezpečí nám nehrozí. Naši afričtí přátelé však takovou bezstarostnost
při procházce přírodou rozhodně neprožívají. První setkání s divokou
přírodou ohrožující člověka bylo při projíždění národním parkem
Mikumi. Kousek od silnice byla skupinka tří lvů, kteří požírali právě
uloveného pakoně. Nebylo radno vylézat z bezpečí auta. Pak jsme
pobývali ve vesnici Mpanga a častým tématem našich rozhovorů byli
krokodýli. Letos mají v Mpanze na svědomí již 5 lidských životů. Jeden
člověk byl zraněn krokodýlem den před naším příjezdem a v průběhu
pobytu svým zraněním podlehl a měl pohřeb. Lidé mají velký strach
chodit k řece pro vodu, protože jim tam hrozí napadení. Spousta z nich
proto využívá zásobárnu řádových sester a berou vodu od nich, jen aby
nemuseli k řece a předešli tak smrtelnému setkání s krokodýlem.

24

S něčím takovým se setkávali
pouštní otcové v prvotní církvi
a nacházeli v tom inspiraci pro svůj
duchovní život. Našli jste ji i vy?
Jistě. Každá naše nedokonalost nebo
hřích jsou jako šelmy, které číhají, jak by
člověka mohly uchvátit. Někdy jsou více,
někdy
méně
nebezpečné.
Právě
prožíváme postní dobu, která je dobou,
kdy si nebezpečná místa ve svých
životech uvědomujeme a hledáme nové
cesty, jak se jim vyhýbat. Přejme si pro
postní dobu, ať jsme co nejúspěšnější a bezpečně jdeme za Ježíšem.
A jak vypadají naše traktory?
Při jízdě do Mpangy jsem moc vzpomínal na loňskou cestu, protože
jsem si stále před sebou vybavoval traktor. Traktory byla první věc,
kterou jsme viděli na dvoře farnosti. Jsou připraveny k práci, za jedním je
zapřáhnutý pluh a za druhým vlečka. V průběhu našeho pobytu nastala
jedna kuriózní situace, kterou si u nás také dovedeme těžko představit.
Jeden den vyrazil místní traktorista do pole orat, a že se cestou staví
u benzínky pro naftu. Musel se ovšem vrátit, protože nafta prostě došla
a nebyla k sehnání ani u Švýcara Bruna. Traktorista proto musel čekat
den až dva, až do Mpangy dorazí zásilka nafty.
Co bylo cílem vaší letošní cesty?
Letos jsme přivezli vodní filtr, který zajistí pitnou vodu pro obyvatele
vesnice, a zdravotníku Jakobovi jsme věnovali mikroskop a zdravotnický
materiál. Předali jsme také speciální svíčky ze Žďasu, ze kterých zde měli
velkou radost. Měl jsem také dekret od brněnské Charity k zastupování
v dojednávání případné budoucí spolupráce. Brněnská Charita totiž má
zájem o poskytování rozvojové pomoci právě v diecézi Ifakara. Chtěla by
podporovat sirotčinec v Mbingu, centrum Betlém pro mentálně
postižené v Ifakaře a případně ještě ty nejchudší farnosti v oblasti. Proto
jsme během našeho pobytu všechna tato zařízení navštívili a zjišťovali
jsme, jaká pomoc by pro ně byla nejvhodnější. Milé bylo také setkání s
otcem biskupem v Ifakaře.
P. Jan Kotík, Brno-Řečkovice
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NOVÍ ČLENOVÉ FARNÍ RADY U SV. PROKOPA
Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství sloužící
farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život
věřících pro Boží království. Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech
týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové farní rady
mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za
některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství. Podrobná
specifikace úkolů a činnosti farní rady se provádí průběžně na jejích
zasedáních a je zachycována v zápisech z těchto jednání. Zápisy jsou k
dispozici každému farníkovi u faráře.
Volby do farní pastorační rady proběhly 9. března. Funkční období
farní rady jsou čtyři roky. Farní rada má celkem dvanáct členů: dva z
titulu funkce, pět volených farností a pět jmenovaných farářem. Členové
z titulu funkce jsou: farář a jáhen.
Zvolení členové farní pastorační rady
1. Ing. Tomáš Havlík, Husova 9, Žďár nad Sázavou, 135 hlasů
2. Jiří Přichystal, Neumannova 13, Žďár nad Sázavou, 112 hlasů
3. Ing. Petr Krábek, Novoměstská 34, Žďár nad Sázavou, 110 hlasů
4. Ing. Pavel Souček, Wolkerova 5, Žďár nad Sázavou, 106 hlasů
5. Karel Suchý, Jamborova17, Žďár nad Sázavou, 90 hlasů
Počet odevzdaných platných hlasů: 432
Jmenovaní členové farní pastorační rady
1. Jaroslava Janíková, Bří Čapků 14, Žďár nad Sázavou
2. Ludmila Kubíková, Okružní 19, Žďár nad Sázavou
3. Eva Michálková, Makovského 9, Žďár nad Sázavou
4. Ing. Pavel Štěrba, Sázavská 4, Žďár nad Sázavou
5. Bohumil Vítek, Palachova 31, Žďár nad Sázavou
Zasedání farní rady svolává podle potřeby farář. Ten také řídí její
zasedání a určuje pravidla a náplň její práce. Podrobné znění celých
stanov naleznete na webových stránkách farnosti.
P. Tomáš Holý
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OBNOVA KLÁŠTERNÍ BAZILIKY V ROCE 2014
Pokračující obnova baziliky se v letošním roce zaměří zejména na
nápravu havarijního stavu chórových lavic. Tato velmi cenná barokní
nábytkářská práce je doplněna plastickou výzdobou pocházející
z Thényho klášterní dílny. Celková obnova je z investičního pohledu
farnosti velmi náročným počinem. Díky pochopení poskytovatele dotace
– Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo možné akci rozdělit do tří po sobě
jdoucích let. V letošním roce bude odstrojena jižní lavice a bude
převezena do restaurátorských ateliérů. Jako celek se lavice do interiéru
baziliky vrátí příští rok, kdy bude k restaurování odvezena lavice severní.
Ta se vrátí v druhé polovině roku 2016, kdy by měla být záchrana tohoto
objemného památkového souboru završena. K financování obnovy
budou použity zejména vlastní zdroje farnosti, dary a příspěvky Vás,
farníků, které budou doplněny dotací Krajského úřadu a příspěvkem
Města Žďár nad Sázavou. Restaurátorské práce na nábytkové části byly
svěřeny společnosti Tabernákl s.r.o, restaurování plastické výzdoby lavic
provede akademická malířka Eva Kolmanová.
Přehled financování obnovy chórových lavic v roce 2014:
Celkové náklady obnovy
Finanční spoluúčast farnosti
Finanční spoluúčast Města Žďár n. S.
Finanční dotace Kraje Vysočina

1.128.150,- Kč
608.150,- Kč
170.000,- Kč
350.000,- Kč

100 %
53,9%
15,1%
31,0%

Kromě ostatních prací na běžné údržbě baziliky se chceme v letošním
roce pokusit o podání žádosti vedoucí k přiznání dotace na poměrně
náročný úkol restaurovat naše varhany. Bez objemnější dotace
v podstatě nelze smysluplný zásah do tak vzácného nástroje uskutečnit.
Celkový náklad na jeho obnovu je odhadnut v rozpětí 5 – 7 mil. Kč.
Drobné práce plánujeme i v areálu poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého. Po loňském zlepšení přístupů ke kostelu budeme i letos
pokračovat pouze v tom, co udělat můžeme pouze vlastními silami.
Opravy této tolik propagované národní kulturní památky již několik let
stagnují, její stav se nepřestává zhoršovat, ovšem bez definitivního
restitučního rozhodnutí není možné jakoukoliv činnost financovat. Stát
jako vlastník investovat přestal, církev, byť jsme připraveni, doposud
investovat nemůže. Věříme však, že příští týdny přinesou změnu.
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NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VÍTE, že slavnost
Nanebevzetí
Panny
Marie se původně
jmenovala na Západě
Dormitio,
podobně
jako
dosud
na
Východě
Uspenije
Bogorodicy,
řecky
Koimésis?
Biskup Epifanios ze
Salaminy (+ 403) píše,
že o Mariině smrti není
nic známo. Názor, že
Maria byla „vzata na
nebe“,
se
poprvé
vyskytuje v pseudonymním řeckém pojednání De obitu S. Dominae ze 3. nebo 4. století a údajná
kázání sv. Jeronýma a sv. Augustina k tomuto svátku jsou patrně také
pozdější. V autentických spisech se poprvé objevuje u sv. Řehoře
z Tours (+594) a Jan z Damašku (8. století) píše, že na Chalcedonském
koncilu roku 451 oznámil jeruzalémský biskup Juvenalis císaři
Marcionovi, který se ptal po ostatcích Matky Boží, že Maria zemřela ve
společnosti apoštolů, ale když později její hrob otevřeli, byl prázdný.
Že by byl svátek ustanoven na koncilu v Efesu (430) z podnětu
patriarchy Cyrila Alexandrijského, je jen hypotéza. Podle Řehoře z Tours
se slavil v Egyptě, v Arábii a v Gallii v 6. století v lednu. V řecké církvi jej
císař Maurikios (+602) stanovil podle jeruzalémských mnichů na
15. srpna. Řecká církev jej nazývala a nazývá koimésis, tj. usnutí,
ve staroslověnštině uspenije. V Římě se hlavní svátek Panny Marie slavil
1. ledna, svátek 15. srpna se poprvé objevil v liturgii papeže Gelasia
I. (+496), podle některých je však pozdějšího původu. V 7. století je
svátek bezpečně doložen a za papeže Sergia I. (+701) byl jedním
z největších svátků. V Německu byl svátek zaveden roku 813 na synodě
v Mohuči.
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V katolické a anglikánské církvi se svátek slaví 15. srpna, což je v řadě
zemí zasvěcený svátek a v mnohých také svátek státní. Velké slavnosti
bývají hlavně na mariánských poutních místech, u nás například na
Hostýně, ve Staré Boleslavi, na Svaté Hoře a jinde. Východní církve jej
slaví 28. srpna, což je 15. srpen podle juliánského kalendáře, a předchází
mu dva týdny půstu.
Smrt a nanebevzetí Panny Marie jsou častým námětem obrazů,
soch, mozaik a ikon. V byzantském i v západním středověkém umění se
často zobrazovala umírající Maria na lůžku uprostřed apoštolů, odkud si
ji oslavený Ježíš odnáší na rukou. K zdůraznění, že nevystoupala do nebe
sama, ale musela být vyzdvižena, bývá nesena dvojicemi andělů a zdola
nadnášena oblakem.
V evropském gotickém umění byl zaveden ikonografický typ Beata
Virgo Maria Assumpta pro Pannu Marii s dítětem Kristem nebo bez něj,
jak se modlí celá ve sluneční svatozáři, zatímco stojí na obráceném srpku
Měsíce, symbolizujícím pohanství či herezi. V českém umění byla tato
Madona
velmi
oblíbena
v
době reformace,
dokud
ji
počátkem protireformace nevystřídal typ Neposkvrněného početí –
Maria Immaculata. K nevýznamnějším českým Assumptám
patří
Madona
křižovnického
velmistra Mikuláše
Puchnera z roku 1492 na hlavním oltáři
kostela sv. Františka v Praze na Starém
Městě. Nedaleko odtamtud byl vytesán
jeden z posledních příkladů tohoto typu,
kamenný pozlacený reliéf Assumpty ve štítu na
západním průčelí Týnského chrámu, po roce 1620.
V malířství období manýrismu (například El
Greco, Tizian) a zejména v baroku (Peter Paul
Rubens, Karel Škréta) je obraz mnohem
dramatičtější a představuje Pannu Marii, jak za
údivu apoštolů a s pomocí mnoha andělů
vystupuje z otevřeného hrobu vzhůru, kde na ni
čekají Bůh Otec, Syn (Kristus) a Duch svatý.
Prameny: Staroslověnské legendy českého
původu, str. 243-244, Vyšehrad Praha 1976 a
Wikipedie. Zpracoval Petr Peňáz.
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ZEMŘEL ŽĎÁRSKÝ POUTNÍK A VĚRNÝ PŘÍTEL
AKADEMICKÝ MALÍŘ JAROSLAV ŠERÝCH
V neděli 23. března 2014 zemřel ve věku
86 let malíř, grafik a ilustrátor Jaroslav
Šerých, jehož dílo je zastoupeno v mnoha
galeriích a je rovněž součástí mnoha
sakrálních prostor. Poslední rozloučení se
konalo v pondělí 31. března v kostele sv. Jiljí
v Praze. Mši svatou celebroval kardinál
Dominik Duka.
V kondolenčním dopise manželce mistra
Šerých a jeho rodině pražský arcibiskup píše:
„Celý
národ
se
loučí
s
jedním
z nejvýznačnějších současných umělců. Loučí
se, jak říkalo mnoho jeho kritiků, s knížetem
abstrakce. Ale i ten nejméně pozorný divák a odpůrce abstraktního
umění na velké mozaice sv. Zdislavy a její rodiny v kapli u sv. Jiljí pozná,
že Zdislavin manžel Havel Markvartic připomíná muže, který naši zemi
vrátil na mapu svobodných demokratických států,“ a dodává: „Rmoutí
mě, že typickým příkladem dneška je osud mozaiky Dobrého pastýře,
kterou překrývá regál s módní obuví. Kam kráčí náš národ? Co jiného než
umění našich velikánů můžeme předložit světu?“
Jaroslav Šerých se narodil 27. února 1928 v Havlíčkově Brodě. V roce
1957 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila
Rady a prof. Vladimíra Pukla a vzápětí vstoupil do spolku grafiků Hollar.
Doménou jeho díla byla monumentální malba, stejnou měrou se ale
věnoval i grafice. Ilustroval řadu literární textů českého i světového
písemnictví. Je autorem například kanonizačního obrazu svaté Zdislavy
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci či velké
mozaiky sv. Zdislavy a její rodiny v kapli kostela sv. Jiljí v Praze. Jeho dílo
je zastoupeno ve třech desítkách galerií doma i ve světě.
Ve Žďáře nám jej připomíná mozaikový cyklus zakladatelských rodů
završený mozaikou Smíření a mnohá vzácná setkání během jeho
místních výstav i poutních návštěv.
Aleš Pištora, www.cirkev.cz
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100 LET OD VYPUKNUTÍ VELKÉ VÁLKY
Na každé návsi naší vlasti nalezneme
památník s dlouhým seznamem jmen mužů,
jejichž těla byla rozdrcena kanóny a bodáky
nepřátel. V mnoha směrech jsme ale obětí
první světové války my všichni, neboť právě
ona nasměrovala politický a společenský
vývoj směrem k rozkvětu totalitních
ideologií a poznamenala dalekosáhle životy
dalších generací.
Po první světové válce označovali lidé
tento konflikt pojmem velká válka, případně
světová válka. A to zcela právem, protože
šlo o zásadnější událost než druhá světová válka, která spíše představuje
již jen dovršení procesů započatých a rozpoutaných válkou první. Řada
historiků mluví vlastně o jedné válce ve dvou dějstvích, které dělí pouze
přestávka dvaceti let. Pro pochopení dějin západní civilizace a pro
porozumění současné situaci Evropy a světa představuje první světová
válka klíčový problém a událost.
Situaci na přelomu 19. a 20. století můžeme v mnoha směrech označit
za vrchol civilizačního vývoje Západu. Evropa je zdaleka nejvyvinutějším
kontinentem světa. To vše je založeno na celé řadě faktorů, z nichž na
prvním místě dominuje schopnost inovovat, adaptovat, experimentovat
a vynalézat. V dosud agrární společnosti na konci století už tvoří v řadě
zemí obyvatelstvo měst celou polovinu populace, samozřejmě
s obrovským dopadem na změnu mentality, každodennosti, styl obživy,
prožívání života. S tím souvisí rozvoj technologických inovací – parní
stroje, chemický průmysl, používání elektřiny, film, fotografie, rozhlas,
rozvoj komunikačních technologií telefonu a telegrafu.
Stínem prudkého rozvoje byl vznik sociální otázky, hlavně osudů
továrního dělnictva, které – vytrženo ze svých původních vazeb –
strádalo v nelidských podmínkách, než stát začal vytvářet pracovní
a sociální zákonodárství. Dále jím byl vznik a nárůst moderního
nacionalismu s mytickým jazykovým a biologickým pojetím národa jako
jednotky nadřazené jedinci i ostatním kolektivním identitám, vznik
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sjednocených národních států a ideologie pokroku vědy a racionality,
které vyřeší všechny lidské problémy. Kult pokroku, národa nebo
dělnické třídy patří k mnoha „náhradním náboženstvím“, která
nastupovala na místo původního tradičního křesťanství a vyžadovala si
věrnost a oddanost vlastní právě jenom náboženství, vlasti a rodině.
Po vypuknutí velké války se ale ukázala slabost a křehkost evropské
civilizace a byly to právě evropské elity, které v lehkovážném
a nezodpovědném rozpoutání války selhaly. Nebylo těžké podcenit dosah
technologických inovací, které udělaly z válčení masakr s průmyslovou
efektivitou. Je dnes absurdní sledovat, jak nejen vůdci, ale i miliony
mladých mužů šly do války s nadšením a s předpokladem, že bude krátká
a že se brzy vrátí pokryti válečnou slávou. Jakoby opojeni kombinací
vlastenectví, šovinistického nacionalismu, ale i absurdními
darwinistickými koncepty, že válka očistí národ a přežijí jen ti nejlepší
a nejzdatnější, obětovaly země miliony svých nejlepších mladých mužů.
Budoucí důstojníci velké války na obou stranách vyrostli na četbě
antických řeckých a římských klasiků a šli se proslavit, prokázat své
schopnosti, ověřit si svou odvahu. Hlavní důvod je pýcha a nadutost elit,
které toho dokázaly tolik, ale jako by jim chyběl ještě nějaký „pořádný
adrenalin“ či zásadní a nevymazatelný zápis do učebnic dějepisu.
Mezi historiky probíhá zřejmě natrvalo nezodpověditelný spor o to,
kdo světovou válku rozpoutal. Po válce bylo za viníky prohlášeno
Německo a Rakousko-Uhersko, ale mluví se i o obavách Německa
z obklíčení sílícím Ruskem a Francií, která chtěla zpět Alsasko
a Lotrinsko, či o ambicích Anglie. To však dnes již asi není tak důležité.
Jisté je, že zavražděním následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este
v Sarajevu se daly do pohybu události, které posléze vedly k rozpoutání
světové války. Prakticky celá Evropa se tak ocitla ve válečném konfliktu,
válčilo se rovněž na Blízkém východě. Všechny strany pokládaly svoje
motivy za legitimní pro vyhlášení války a válečná propaganda se rozjela
na plné obrátky.
Hned na začátku, 28. července 1914, přišel rakouský ambasador
informovat papeže Pia X. o vyhlášení války Srbsku. Během audience se
obrátil na papeže s prosbou, aby požehnal císařsko-královské armádě.
Tehdy Pius X. odpověděl: „Vyřiďte císaři, že nemohu požehnat ani válce
ani těm, kdo po ní touží. Já žehnám pouze míru.“ Když velvyslanec
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požadoval alespoň osobní požehnání pro císaře Františka Josefa, papež
odvětil: „Mohu se pouze modlit za to, aby mu Bůh odpustil.“ Vatikánská
diplomacie se snažila odvrátit válku až do 4. srpna 1914, kdy do ní
vstoupila Anglie. Ze strany Svatého stolce pak průběžně a opakovaně
následují apely na všechny válečné strany k ukončení bojů, ale zcela
marně. Možnosti Svatého stolce byly totiž omezené, protože Itálie, která
vstoupila do války, měla podmínku, aby byl papež zcela vyloučen z
jakýchkoliv mírových jednání. Přesto nový papež Benedikt XV. nehodlal
přihlížet válečným hrůzám nečinně a poté, co mírové apely nenalezly
sluchu, připravil vlastní komplexní mírový plán k 1. srpnu 1917, který by
ukončil válku a umožnil všem stranám uchovat si svou tvář. Podle řady
historiků se jednalo o jediný mírový plán s reálnou nadějí na úspěch.
Všichni už ale do války investovali příliš mnoho a vytrpěli příliš na to,
aby se smířili s kompromisem. Jednou ze zásadních charakteristik velké
války byla systematická dehumanizace nepřítele a dehumanizace
válečného konfliktu, jehož pravidla se po staletí vytvářela a která,
jakkoliv se v dějinách porušovala, nastavovala určitá kritéria chránící
vojáky i civilisty. To se začíná měnit. Kvůli zavedení všeobecné branné
povinnosti pro všechny muže v 19. století a díky moderním prostředkům
mobilizace pomocí železnice a telegramů je možné povolat a poslat do
války milionové armády, masy nikdy předtím nevídané.
Celkem bylo mobilizováno přes 60 milionů mužů. Ještě závažnější je
německý koncept totální války, který se objeví ve chvíli, kdy selže
prvotní očekávání rychlé vítězné války. Jde opět o nový prvek, kdy je pro
dosažení vítězství možné a oprávněné použít všech prostředků. Hlavně
je to ale konec rozlišování mezi civilisty a vojáky – všichni lidé nepřítele
se stávají legitimním cílem vojenských akcí. Vysokou míru utrpení
vojáků způsobily technologické inovace jako letadla, vzducholodě, objeví
se tanky, bojištím zákopové války vévodí granáty a hlavně kulomety,
které masakrují tisíce vojáků v nesmyslných šarvátkách o desítky metrů
bojiště mezi zákopy soupeřících stran. K tomu přistupují chemické
zbraně, použití bojových plynů jako Yperit, objeví se fenomén ostnatého
drátu, miny, nástrahy, zajatci jsou umisťováni do táborů, které se už
někdy blíží svými podmínkami a úmrtností budoucím táborům
koncentračním. Válka neskončila vítězstvím, ale vyčerpáním ...
Doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D., zkráceno z www.pastorace .cz
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DVANÁCTERO: S DĚTMI
NA MŠI SVATÉ
Různé skupiny v církvi
mají mnoho možností, jak
vyjádřit a praktikovat svou
spiritualitu.
Nedělní
shromáždění
farního
společenství má být ale
otevřené všem.
V jeho různosti můžeme
prožívat bohatství a pestrost
církve.
Jakost
ostatních
farníků nám má připomenout
jinakost Boží: Bůh není vždycky takový, jak si ho představujeme, je vždy
jiný. Vyzývá nás k tomu, abychom tvořili jedno Kristovo tělo – církev.
Zpravidla není jednoduché udržet pozornost dětí během liturgie;
ostatně ani vyslovovaným slovům při liturgii a kázání mladší nerozumí;
soustřeďují se na vnější věci, které je upoutávají. Pokud pozornost
ztrácejí, začínají být neklidné, nalézají si nové a další objekty zájmu
a nechtěně přivolávají pozornost okolí. Od farníků to vyžaduje velkou
trpělivost i lepší soustředění na liturgii a pro rodiče vzniká, často
opakovaně, nepříjemná situace, někdy i s krajním řešením. Dočasně se
vzdálí, aby svého potomka uklidnili.
Kde jsou děti, tam je i život. Děti jsou budoucností církve, a proto
předkládáme několik zásad, které napomohou vzájemně k lepšímu
prožití liturgické slavnosti. Je třeba ovšem vidět zodpovědnost celého
společenství; jak rodičů, kteří se snaží, aby se děti staly plnohodnotnými
členy společenství, tak ovšem i farníků a kněze, kteří shovívavostí,
trpělivostí, láskou i otevřenou náručí i oceněním rodičovské snahy hrají
neméně důležitou úlohu.
1. Sedejte si co nejblíže k oltáři. Děti potřebují vědět, co se děje
a vizuální kontakt je velmi důležitý; nahrazuje také často slova, která dítě
pochopí později.
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2. Nebuďte přísnější v kostele, než jinde. Děti nerozeznávají
povahu prostoru, proto se chovají stejně jako doma či venku. Pohyb
nezakazujte, ale co nejvíce omezujte.
3. Poodstupte s dítětem od dění, na chvíli s ním odejděte, vidíte-li,
že je příliš rozptýlené, roztěkané. Můžete zaměřit jeho pozornost na
dětský misálek, obrázky z Bible a podobně.
4. Není vhodné dětem mluvení zcela zakazovat, ale učte je pošeptat,
chtějí-li se vyslovit; trpělivosti se naučí i pochopením gesta, např. prst
před ústa s důraznějším pokynem, aby nemluvily nahlas.
5. Připravujte se na bohoslužbu s dětmi, zejména když víte, že
během bohoslužby slova je nezbytné věnovat se dítěti. Tak je možné
fixovat do paměti jednoduše biblické příběhy slovem i obrazem,
například omalovánkami. Starším zdůrazňujte důležitost poslechu slov
a později jim vysvětlete i gesta kněze.
6. Naučte se doma s dětmi základní mešní modlitby, aby se co
nejdříve zapojily do komunikace – recitovaných odpovědí knězi. Nebojte
se nápěvů, ale zkoušejte je vytrvale.
7. Naslouchejte všem otázkám dítěte a snažte se na ně tiše
odpovídat hned, nebo s odkladem doma.
8. Nebojujte s dítětem v kostele, na chvíli odejděte a zjistěte mimo
zorné pole farníků, co se děje, v čem je obtíž a mluvte o tom klidně.
9. Ignorujte poznámky kousavých lidí; ale pokuste se s nimi
promluvit zdvořile mimo kostel, eventuálně i prostřednictvím jáhna,
kněze, nebo společných známých. Přitom přemýšlejte, jak jinak byste
situaci mohli zlepšit ze strany své a dítěte.
10. Chvalte dítě za vzorné, klidné chování a za pozornost.
Nebuďte příliš shovívaví, ale zároveň dopřejte dítěti čas, aby se vžilo do
liturgického shromáždění a způsobu jeho slavení. Za excesy kárejte
doma, nebo před kostelem, mimo farníky.
11. Otřepané, ale pravdivé: Buďte dítěti, všem dětem i farníkům
vzorem; opravdovosti si dítě všímá a dostává tak šanci pro lepší chápání
a pro svobodný a vědomý vstup do farního společenství.
12. Modlete se intenzivně za své i ostatní děti, za Boží vedení, za
živé setkávání s Ježíšem Kristem, za harmonický duchovní rozvoj dětí, za
pokojné dospívání v trpělivé lásce s nezbytnou pravdou.
Podle Tomase van Zavrela p.p.
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI
Ježíš musel jít svou cestou
sám. Kolem něho bylo mnoho
lidí, kteří se k němu chovali
ošklivě a zle se na něho dívali.
Ale byla mezi nimi i jeho
maminka Maria – určitě byla
velmi smutná, možná plakala, ale
byla s ním.

Tak i my můžeme svým
pohledem nebo blízkostí
potěšit ty, kdo se trápí.
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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 2014: P. Tomáš Holý, P. Vladimír
Záleský a Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty farníci obou farností.
Obrázky archiv a internet. Tisk Unipress. Pro interní potřebu vydávají obě
žďárské farnosti. Návrhy článků pro vánoční číslo zpravodaje do 17. listopadu.
Errata nové brožurky Žďárské kostely
V nové brožurce věnované žďárským kostelům upřesňujeme některé údaje:
U Křížové cesty v kostele svatého Prokopa jde o cínem patinovaný odlitek
pryskyřice. Do obětního stolu vložil ostatky svatého Prokopa kapitulní vikář
Mons. Ludvík Horký. Socha sv. Jana Nepomuckého pod Zelenou horou od Jakuba
Staenhübela musela vzniknout již před rokem 1705, protože ji vidíme na
portrétu opata Václava Vejmluvy z roku 1705 od Simone Gionimy.
Děkujeme všem pozorným čtenářům!
Zbyněk Vintr
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH
Místo

Datum

Zelená hora

So 3. 5.

Pouť
Pouť motorkářů
(pietní slavnost)

Pá 16. 5.
Zelená hora

So 17. 5.

Mše svatá
9:30
17:15

Sv. Jan Nepomucký

Ne 18. 5.

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

Počítky

Ne 1. 6.

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

Ne 2. 6.
Ne 8. 6.

Navštívení Panny
Marie
Sv. Kateřina
Pouť k sv. Antonínovi

Ne 15. 6.

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 15. 6.

Nejsvětější Trojice

10:30

So 5. 7.

Sv. Cyril a Metoděj

11:00

Ne 6. 7.

7:30, 10:30, 18:00

12:00
11:00
15:00

Vysoké

Ne 20. 7.

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

Ne 27. 7.
Ne 27. 7.
Pá 15. 8.
Ne 17. 8.

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

So 30. 8.

Národní pouť rodin

9:30 – 16:00

Ne 7. 9.
Ne 7. 9.

Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

11:00 (Miloš Kabrda)
12:00

Ne 14. 9.

Panna Maria Bolestná

12:00

Ne 28. 9.

Sv. Václav

14:00
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12:00
12:00
15:00
17:15
9:00

11. DIECÉZNÍ / NÁRODNÍ
POUŤ RODIN
Motto: Fandíme rodině

Žďár nad Sázavou – klášter
29. – 30. srpna 2014
Program:
Pátek 29. srpna 2014
18:00 Mše svatá v poutním kostele sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
doprovází sbor Svatopluk
19:00 Koncert hudební skupiny
Profesionálové na nádvoří kláštera
Sobota 30. srpna 2014
9:30
Ranní duchovní slovo P. Vojtěcha Kodeta
10:30 Pontifikální mše svatá, hlavní celebrant
a kazatel kardinál Dominik Duka
12:00 Program na pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě:
Hudební kolotoč – Petr Bende a Pavel Helán – Divadlo Koráb –
Princezna na hrášku – Houslový koncert manželů Graffe –
Biblická zahrada – Výtvarné dílničky – Lukostřelba – Program
pro mládež – Skákací hrad – Přednášky – Komentovaná
prohlídka baziliky – Adorace s komunitou Emanuel –
Interaktivní výstava pro rodiny
15:30 Zakončení poutě, závěrečná modlitba, požehnání
16:00 Procesí do poutního kostela na Zelené hoře
Vstup do všech muzeí v areálu zámku, včetně Zelené hory, zdarma.
K obědu je možné zakoupit produkty místních rodinných farem.
Před zahájením a po ukončení kyvadlová doprava k nádraží.
Pro maminky s kojenci k dispozici místnost pro kojení a přebalování.
Informace na www.narodnipoutrodin.cz.
Akci můžete podpořit příspěvkem na účet 4010046676/6800 VS: 780.
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Plakát pašije
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