SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

VELIKONOCE L. P. 2015
Program přípravy a liturgických oslav
Ze života farností
Velikonoční různočtení

Velkopáteční modlitba
Anselm Grün: Moje modlitební kniha
Pane Ježíši Kriste, klaníme se dnes Tobě, který jsi za nás zemřel
na kříži. Jak vůbec můžeme slavit Tvou smrt?
Neměli bychom ji spíše oplakávat? A přece nás Ty sám vybízíš,
abychom společně v církvi slavili a uctívali Tvůj kříž. Vždyť Tvůj
kříž je znamením naděje v to, že v nás není vůbec nic, co by nám
mohlo bránit v životu.
Tvůj kříž nám ukazuje, že v nás objímáš svou láskou všechno
protikladné, že Tvá láska do nás proudí na vše silné i slabé, na vše
zdravé i nemocné, na vše celistvé i zraněné.
Tvůj kříž je důvodem k
radosti. Už nemusíme mít z
ničeho strach. Vždyť Ty jsi na
kříži objal celý svět.
Proto hledíme k Tvému kříži s
důvěrou, že nás láskyplně
obejmeš i se všemi našimi
vnitřními protiklady a že nic
nebude vyloučeno z Tvé vítězné
lásky. Dej, ať dnes v důvěře
slavíme Tvůj kříž jako příčinu
veškeré spásy a jako zdroj
radosti, kterou nám nikdo
nemůže vzít.
Amen.
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Drazí bratři a sestry,
letošní Velikonoce prožíváme v rámci mimořádného Svatého roku
milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem. „Je vlastní Bohu, že
prokazuje milosrdenství, ve kterém se obzvláště projevuje jeho
všemohoucnost." Tato slova svatého Tomáše Akvinského ukazují, že
božské milosrdenství není vůbec znamením slabosti, nýbrž spíše kvality
Boží všemohoucnosti. A proto liturgie v jedné z nejstarších vstupních
modliteb praví: „Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se
smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci.“ Bůh bude navždy v dějinách
lidstva tím, který je přítomný, blízký, prozíravý, svatý a milosrdný. Takto
také prožíval Ježíš svoje umučení a svoji smrt, vědom si obrovského
tajemství lásky, které se naplnilo na kříži.
I my jsme povoláni k tomu, abychom projevovali milosrdenství
k bližním. Papež František nás v bule Misericordiae vultus (Tvář
milosrdenství) upozorňuje, že „nemůžeme utéci před Pánovými slovy,
podle nichž budeme souzeni za to, zda dáme najíst hladovému a napít
žíznivému; zda přijmeme cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na sebe;
zda budeme mít čas být s tím, kdo je nemocný a ve vězení (srov. Mt
25,31-45). Stejně tak budeme tázáni, zda jsme pomáhali vyvádět
z pochybností, které uvádějí do strachu a často jsou zdrojem osamocení;
zda jsme uměli přemáhat nevědomost, v níž žijí miliony lidí, zejména
děti, kterým se nedostává pomoci, aby mohly vyváznout z chudoby; zda
jsme byli nablízku tomu, kdo je osamocen a sklíčen; zda jsme odpustili
tomu, kdo nás uráží, a odmítli každou formu zášti a nenávisti vedoucí
k násilí; zda jsme byli trpěliví podle příkladu Boha, který má s námi
trpělivost; a nakonec zda jsme Pánu v modlitbě svěřovali svoje bratry
a sestry. V každém z těchto „nejmenších“ je přítomen sám Kristus. Jeho
tělo se stává znovu viditelným coby tělo, které je zmučené, bolavé, zbité,
podvyživené a na útěku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a
poskytovali mu péči." Pamatujme na slova svatého Jana od Kříže: „Na
sklonku života budeme souzeni podle lásky.“
K plnému životu s ukřižovaným a vzkříšeným Kristem Vám žehnají
P. Tomáš Holý
P. Vladimír Záleský

VELIKONOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Zelený čtvrtek – 24. března, památka Večeře Páně:
19:00 mše svatá, do 21:00 adorace.
Velký pátek – 25. 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 – 26. března:
Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci.
Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá.
Neděle – 27. března, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté.
Pondělí velikonoční – 28. března: 7:30 a 10:30 mše svaté.

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Zelený čtvrtek – 24. března, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 22:00 adorace.
Velký pátek – 25. března, památka Umučení Páně (den přísného postu):
Kostel bude otevřen od 10:00 do 22:00 k adoraci.
16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady, zpívá FONS.
Bílá sobota – 26. 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 – 27. března, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
9:00 mše svatá a žehnání pokrmů, zpívá FONS
14:00 až 16:00 bude otevřena bazilika i Zelená hora k modlitbě.
Pondělí velikonoční – 28. března: 9:00 mše svatá.
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO
ŽĎÁR I Denně od 8:00 do 18:00 hodin, kostel sv. Prokopa

Otevřený kostel
Každý den naleznete otevřený kostel k zastavení a modlitbě
uprostřed shonu všedního dne. Děkujeme všem průvodcům, kteří se
podílejí na hlídání kostela.
ŽĎÁR II 16. každého měsíce 20:00-22:00, kostel sv. Jana Nepomuckého

Nikodémova noc na Zelené hoře
Nikodémova noc probíhá celoročně, každého 16. dne v měsíci.
Adorace probíhá v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je
možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.
Další potřebné informace naleznete na www.nikodemovanoc.cz.
ŽĎÁR I Každou druhou sobotu v měsíci v 19:30,
kostel sv. Prokopa

Večery chval
Každý měsíc jste druhou sobotu večer zváni
do kostela svatého Prokopa k společné
modlitbě chval. Další informace naleznete na
webových stránkách na www.vecerychval.cz.
ŽĎÁR I a II Každou 4. středu a jednu sobotu měsíčně, budova České pojišťovny

Pravidelné akce Sdružení křesťanských seniorů (SKS)
Velké poděkování patří Ing. Františku Laštovičkovi za jeho
prosincovou přednášku „Církevní restituce ve Žďáru nad Sázavou a
budoucnost jejich využití“. Seznámil nás s pozadím vydávání některých
majetků a vylíčil představu jejich rozvoje v budoucích letech.
V lednu a únoru proběhly první přednášky programu: „Učit se celý
život – aktivní senior“. Scházíme se jednou měsíčně v sobotu, přednášky
a diskuse jsou od 9:00 do 12:00 v prostorách Senior klubu v budově
České pojišťovny ve Žďáru nad Sázavou. Přijďte si poslechnout zajímavé
informace!
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Další přednášky budou: 9. 4. 2016 od 9:00 hod., téma: „Světová
náboženství - jejich vzájemný vztah a dialog“. 14. 5. 2016 od 9:00 hod.,
téma: „Média a moc“. 11. 6. 2016 od 9:00 hod., téma: „Životopisy svatých
ve vztahu k dnešku“.
Pravidelné akce SKS bývají vždy čtvrtou středu v měsíci. Informace na
vývěsce SKS. Tradiční zájezd SKS bude ve středu 25. 5. 2016. Trasa:
Kutná Hora, Posázaví a okolí. O detailech se zájemci včas doví.
Jaroslav Hulák, předseda SKS Žďár nad Sázavou
ŽĎÁR II Sobota 23. dubna 2016 od 9:30 hodin, Slavkovice, Zelená hora, Klášter

Diecézní pouť skautů ke Svaté bráně
Po 14 letech se sem opět vrací. Většinou
se svátek patrona skautů sv. Jiří slavil
v Rajhradě. Tentokrát se proud světlušek,
vlčat, skautů, skautek, roverů, rangers
i oldskautů vydá k nám do Žďáru nad
Sázavou. V sobotu 23. dubna vyjdou
poutníci ze Slavkovic a se zastávkou na
Zelené hoře přijdou do Kláštera. Zde bude v
15:00 hod. slavnostní nástup na 2. nádvoří,
modlitba u Svaté brány a poutní mše svatá
v bazilice s otcem biskupem Mons.
Vojtěchem Cikrlem.
ŽĎÁR II Neděle 24. dubna 2016 od 14:00 do 16:00, Zelená hora

Prohlídka nových zvonů na Zelené hoře
Nové zvony, které budou, dá-li Pán Bůh, požehnány a instalovány
o letošní pouti, si můžete prohlédnout na Zelené hoře v neděli 24. dubna
odpoledne. Kostel bude otevřený pro veřejnost.
ŽĎÁR II 1. května 2016 v 15:00, křížová chodba v Klášteře

Setkání účastníků Světového dne mládeže v Krakově
Společná májová pobožnost a setkání přihlášených účastníků SDM
v Krakově z farností Žďár I, Žďár II a Herálec.
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ŽĎÁR II 3. – 5. května 2016, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou: Na orlích křídlech
Milí přátelé, také letos jste všichni zváni – a skrze Vás také kdokoliv
z blízkého či vzdáleného okolí – na duchovní obnovu s otcem Eliasem
Vellou, letos s krásným názvem „Na orlích křídlech“. Program začne
v úterý 3. května první promluvou v 16:00 hod. Následovat bude mše
svatá v 17:15 a po mši svaté bude hodinová adorace a příležitost ke svaté
zpovědi. Program ve středu i ve čtvrtek bude začínat také v 16:00 hod. V
křížové chodbě bude připraveno občerstvení, přespolní hosté si musí
zajistit sami ubytování. Není třeba se předem hlásit a neplatí se žádný
účastnický poplatek. Při bohoslužbě bude každý den sbírka na provozní
náklady a cestovné pro otce Eliase. Těšíme se na Vás.
Václav Čáp, misionář a P. Vladimír Záleský
ŽĎÁR I 8. května 2016 v 17:00 hodin, sál Konventu

Koncert FONS ke Dni matek
Srdečně vás zveme na každoroční koncert chrámového sboru FONS a
hostů ke Dni matek. Dodá Vladimír
ŽĎÁR II 13. – 16. května 2016, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Svatojánská pouť na Zelené hoře
Pátek 13. května
19:30 Večer chval
Sobota 14. května
11:00 poutní mše svatá
16:30 poutní mše svatá s vigilií Seslání Ducha svatého
Neděle 15. května (zároveň Seslání Ducha svatého)
6:00, 7:30, 9:00 a 10:30 poutní mše svaté
14:30 poutní mše svatá s májovou pobožností
Pondělí 16. května
17:00 hlavní poutní mše svatá v den svátku
sv. Jana Nepomuckého s otcem biskupem
Mons. Vojtěchem Cikrlem, žehnání zvonů.
Komentovaná prohlídka poutního kostela:
v sobotu 14. května po obou bohoslužbách.
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HERÁLEC Neděle 22. května 2016 v 17:00 hodin, kulturní dům v Herálci

Muzikál Gedeon
Zpracování muzikálu Gedeon v původní autorské verzi Luďka Strašáka a
v podání divadelního souboru Spojených farností (Zbraslav, Zbýšov…).
ŽĎÁR II 10. června 2016 od 17:15 hodin

Noc kostelů 2016
Klášterní noc, Nikodémova noc, Noc kostelů... Jakoby se náš život
přesouval do večerních a nočních hodin. Někdy to tak bohužel je a být
nemá... Zde má ale noc zvláštní význam, je to čas ztišení a na vše padne
neopakovatelná atmosféra. Už se nikam nespěchá, je ticho a klid. Žalm
74,16 říká: „Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci
i slunce.“ A v Lukášově evangeliu (Lk 6,12) čteme: „V těch dnech vyšel na
horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“
Noc kostelů bude probíhat na Zelené hoře i v bazilice tak jako na
mnoha jiných místech v pátek 10. června. V bazilice bude po hodinách
průvodcovská služba pojatá tentokrát velmi netradičně, nabídka
koncertů a přednášek bude spíše na Zelené hoře.
ŽĎÁR II Neděle 29. května 2016 v 9:00,
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ŽĎÁR I Neděle 12. června 2016 v 10:30,
kostel svatého Prokopa

První svaté přijímání
První svaté přijímání v našich farnostech proběhne
v květnu a červnu. Prosíme vás o modlitbu za naše děti
a jejich rodiny.
ŽĎÁR II 3. – 8. července 2016, Krušné Hory

Letní puťák 2016 – Krušnohoří
Symbolicky začneme naše putování v bývalém cisterciáckém klášteře
v Oseku – kostel je na metr stejně dlouhý jako žďárská bazilika
a z osecké fundace vznikl klášter v nedalekém Nížkově. Budeme tam
i spát první noc a připomeneme si, že v nejhorších letech komunistické
totality zde byli mnozí mniši zavřeni v internačním táboře. Pak už se
vyšplháme na hřeben Krušných hor. První pohled do kraje nám poskytne
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zřícenina hradu Rýzmburk, který kdysi střežil významnou obchodní
stezku do Saska a nikdy nebyl dobyt. Ke státní hranici se budeme blížit
podél nejstaršího českého plavebního kanálu ze 17. století. Sloužil více
než 240 let k plavení dřeva. Možná vyjdeme až do Českého Jiřetína, už
kvůli starému dřevěnému kostelu sv. Jana Křtitele, který sem byl
přenesen v roce 1969, když stavěli přehradu Fláje. Kousek cesty si
zkrátíme přes německé území a půjdeme i po staré solné stezce.
U Hory sv. Kateřiny si můžeme vybrat prohlídku jedné ze starých
krušnohorských měděných štol – na německé straně i na české. A pokud
nám neujede lokálka z Hory sv. Šebestiána, tak bychom mohli už brzy
pozorovat z rozhledny na Klínovci (1244 m n. m.) Lužické a Doupovské
hory, České středohoří i Šumavu.
Krušnohorské toulání plánujeme ve dvou proudech – pro mladší
i starší mládež. Obě skupiny se potkají na začátku a snad i na konci
puťáku a také uprostřed týdne při poutní mši svaté. Odjíždět budeme
všichni společně v neděli 3. července vlakem v 11:30 a návrat plánujeme
na pátek večer 8. července. Účastnický poplatek bude 900,- Kč. V ceně je
doprava vlakem a celá strava. Již je možné se přihlašovat.
P. Vladimír a realizační tým
ŽĎÁR II 10. – 18. července 2016, Rumunsko

18. diecézní letní expedice – Vrancea, Penteleu 2016
Dodnes vzpomínám na svou první cestu do Rumunska – byl jsem ve
věku našich nejmladších expedičníků. Některé zážitky, vůně a vzpomínky
se neztratily ani po letech: vzpomínám na cikánského dědečka, který
plakal u svého koně, který si zlomil nohu; vybaví se mi prázdná prodejna
potravin, kde se daly koupit jen sušenky na váhu, rybičky v oleji
a mucholapky; ale také hrdí muži, kteří chodili v mokasínách ušitých
z ojetých pneumatik, když vezli na trh kukuřici; vzpomenu na řidiče
náklaďáku, který se den co den modlil u křížku vysoko v horách, než
začal sjíždět z prudkého svahu naložený kládami dolů do údolí. Jediná
exotická zem, kam se dalo vyjet i za totality. Lidé té země na nás byli vždy
laskaví a hodní a hory tak krásné, že se tajil dech. Ještě tam zůstalo
mnoho neobjevených krás. Odjíždíme v neděli večer 10. července
a vracíme se v pondělí 18. července odpoledne. Zveme mládež od 16 let –
ještě jsou volná místa.
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ŽĎÁR I Sobota 2. a neděle 3. července 2016, kostel svatého Prokopa

Farní pouť svatého Prokopa
Poutní mše svaté k svátku svatého Prokopa oslavíme v sobotu
2. července v 17:00 a v neděli 3. července v 7:30, 10:30 a 18:00 hodin. Po
sobotní večerní mši svaté vás od 19:00 hodin srdečně zveme k posezení
na farní zahradě.
ŽĎÁR I 10. – 23. července 2016, Vyhlídka v Moravském Krasu

Pojeď s námi na tábor! (Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou)
Tradiční tábor v Moravském krasu se spoustou her a dobrodružství.
Výlety, koupání, táboráky, stezka odvahy, ale také společné modlitby,
nedělní návštěva kostela a mnoho dalších aktivit pro děti připravil tým
zkušených vedoucích. Informace získáte na e-mailu kolping@kolping.cz.
CELOSVĚTOVĚ 25. - 31. července 2016, Krakov

Světový den mládeže – KRAKOV 2016
Světový den mládeže se
dělí na dvě samostatné
části. Kdo má zájem, může
před vlastním setkáním
v Krakově prožít i týden
v některé polské diecézi.
Naši mladí navštíví od 20.
7. 2016 diecézi v Tarnowě.
25. července se pak všichni účastníci sjedou v krakovské čtvrti Nowa
Huta v klášteře Mogila, kde bude po dobu SDM české národní centrum.
Tam se budou konat každý den dopolední české katecheze. Přihlašovat
se můžete na webu krakov2016.signaly.cz.
ŽĎÁR I 6. – 12. srpna 2016, Březí u Osové Bitýšky

Letní tábor farnosti svatého Prokopa
Letní tábor farnosti svatého Prokopa proběhne v Březí u Osové
Bitýšky. Přihlášky a podrobnější informace budou k dispozici po
Velikonocích v kostele sv. Prokopa.
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ŽĎÁR II Neděle 7. srpna 2016 v 16:00 hodin, Zelená hora

Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha
Zveme vás na odpolední koncert duchovní hudby na Zelené hoře.
ŽĎÁR II 8. – 12. srpna 2016, Klášter

Týden pro farnost
Již potřetí proběhne v srpnu pracovní program pro mládež „Týden
pro farnost“. Akce má několik cílů: vytvořit něco dobrého pro farnost –
natřít plot a posekat trávu, očistit kříže v polích nebo uklidit půdu na
Zelené hoře... S tím ale souvisí další hodnota – získáváme tak vztah
k místům a památkám, o které pečujeme. Když nám něco projde rukama,
snáze to projde i srdcem. Nechat někde čas, námahu a pot znamená
objevit tam něco cenného. Dalším požehnáním je společenství. Když jsem
u televize nebo u počítače, vystačím si sám. S nikým se nemusím
rozčilovat, domlouvat, dělit... Ano, ale zakrním! Zde budeme týden spolu
v modlitbě, při práci, při hře, zábavě i u stolu. No, a snad za zmínku stojí
i symbolická finanční odměna – na přilepšenou na letní cestování. Týden
pro farnost bude od 8. do 12. srpna pro mládež od 13 let.
P. Vladimír
ŽĎÁR II 13., 14. a 15. srpna 2016, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
V sobotu 13. srpna v 18:00 hodin se v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie uskuteční 200. pouť Nový
Jeruzalém. V neděli 14. srpna v 9:00 hodin hlavní
poutní mše svatá. V pondělí 15. srpna v den
slavnosti poutní mše svatá v 17:15 hodin.
ŽĎÁR II Sobota 27. srpna 2016, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

13. diecézní pouť rodin ke Svaté bráně
Poutní mši svatou bude sloužit v sobotu dopoledne brněnský biskup
Mons. Vojtěch Cikrle.
ŽĎÁR II 4. – 12. září 2016, Řím

Farní pěší pouť – Řím 2016
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V pondělí brzy ráno přijedeme do Spoleta, kde bude první poutní mše
svatá a prohlídka města. Trasa prvního dne nebude náročná; v ostatních
dnech plánujeme etapy 25 až 30 km dlouhé. Čeká nás cesta kolem 160
km. Některé úseky povedou horským terénem v pohoří Sabina, takže se
budeme pohybovat po přírodních turistických cestách i po asfaltových
málo frekventovaných silnicích. Část cesty povede po staré solné stezce
(Via salaria) a část po poutní cestě sv. Benedikta (Cammino do
S. Benedetto). Do Říma bychom měli přijít v sobotu, abychom se
ubytovali a prožili celou poutní neděli.
P. Vladimír
ŽĎÁR I Pondělí 12. září 2016, celý den, kostel svatého Prokopa
ŽĎÁR II Středa 14. září 2016, 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 I 9. – 15. října 2016, Řím a Assisi

Poutní zájezd do Říma
V neděli odjedeme ze Žďáru nad Sázavou ve 12:00 hodin přes Brno,
Mikulov a Vídeň. V pondělí navštívíme Lateránskou baziliku se svatou
branou, Svaté schody, baziliku sv. Kříže Jeruzalémského (v 9:00 hod. mše
svatá). Prohlédneme si kostel svatého Klementa s hrobem sv. Cyrila,
Koloseum, Forum Romanum a Palatin (kombinovaná vstupenka za
12 eur), Kapitol a kostel Santa Maria in Aracoeli, Benátské náměstí,
památník krále Viktora Emmanuela II. Kolem 18:00 hod. odjezd naším
autobusem na ubytování ve 3* hotelu v centru Říma, večeře a nocleh.
V úterý přejedeme po snídani autobusem do Vatikánu. Mše svatá u
hrobu sv. Jana Pavla II. v bazilice sv. Petra, svatá brána, interiér chrámu,
katakomby s hrobem sv. Petra, kopule (vstupné 8 Eur). Vatikánská
muzea 12:00-15:00 (vstupné 13,50 Eur včetně audiosluchátek). Nákup
suvenýrů na Pio Borgo.
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Ve středu v 7:15 odjedeme na dopolední generální audienci se Svatým
otcem (10:00-11:15). Potom zamíříme autobusem k moři na koupání (1
hod.). Odpoledne navštívíme baziliku Santa Maria Maggiore se svatou
branou, jedná se o místo schválení naší staroslověnské liturgie. V bazilice
sv. Prassedy v 9. stol. pobývali naši věrozvěstové, zde nás čeká večerní
mše svatá.
Ve čtvrtek odjedeme autobusem do baziliky sv. Pavla za hradbami prohlídka, svatá brána, v 9:30 hodin budeme slavit mši svatou. Potom
navštívíme Tre fontane – místo stětí sv. Pavla, kde stojí trapistický
klášter. Autobusem přejedeme do centra města, kde pěšky navštívíme
následující místa: Piazza Navona s kostelem sv. Anežky Římské a kašnou
Čtyř řek, Pantheon, italský senát a parlament, náměstí Colona, fontánu di
Trevi, Španělské schody.
V pátek po snídani naložíme zavazadla a odjedeme do Porciunkuly,
kde žil sv. František se svými bratřími. V bazilika sv. Františka v Assisi
budeme ve 14:00 hodin slavit mši svatou, pomodlíme se u ostatků
sv. Františka a navštívíme kostely Santa Maria Sopra Minerva a sv.
Rufinus – katedrálu se svatou branou. Poté nás čeká prohlídka v bazilice
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sv. Kláry a osobní volno. V podvečer navštívíme Rocca Maggiore –
pevnost nad Assisi a kostel sv. Damiána, kde je v 17:00 možnost účasti na
italských nešporách.
V sobotu přijedeme kolem 13:00 do Brna a kolem 14:30 hod. do
Žďáru nad Sázavou.
Cena zájezdu je 9 990 Kč, je v ní zahrnuto stravování (4x polopenze),
ubytování (4x nocleh v 3* hotelu v centru Říma ve dvoulůžkových
pokojích) a doprava autobusem s klimatizací, WC, videem, pojištění
léčebných výloh do 4 mil. Kč, pojištění CK proti úpadku, pojištění na
storno, vjezdy do Říma (12 eur/os.), pobytová taxa (16 eur/os) a služby
průvodce. Pouť doprovází P. Tomáš Holý, denně mše svatá. Cena
nezahrnuje kapesné a vstupné (doporučujeme 70-100 eur).
Doporučujeme s sebou vzít polštářek pod hlavu a deku do autobusu
pro noční jízdu, sandály a jedny plné boty, sukně pod kolena, v kostelích
je nutné mít zahalená ramena, plavky, trochu jídla na obědy, je možnost
si koupit pizzu v rychlém občerstvení, deštník, v autobuse je možnost
občerstvení za české koruny (studené a teplé nápoje, polévka),
fotoaparát.
Do konce dubna platí přednost pro naši farnost při objednávání
zájezdu. Po tomto termínu by se mohlo stát, že bude pouť již obsazena
zájemci z cizích farností. Pro objednání je třeba se přihlásit rovnou u CK
Miklas tour (http://www.miklastour.cz/zajezdy/poutni/, kód zájezdu 091016). CK
Miklas je vybavena pro přímé přihlašování a přihláška se stává závaznou
po uhrazení zálohy 50% ceny pouti. Přihlášku naleznete na
internetových stránkách CK Miklas tour:
http://www.miklastour.cz/prihlaska/
ŽĎÁR II 8. října 2015, Žarošice

Růžencová pouť ke Svaté bráně v Žarošicích
Růžencová pouť se letos uskuteční v sobotu 8. října do Žarošic, kde
budeme v 10:00 hodin slavit mši svatou.
Hřích - neduh duše tvé; a Kristu patří díky,
že rád tě vyléčí, ty hříšný nad hříšníky!
Angelus Silesius: Cherubský poutník
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Jubilejní rok a Svatá brána
Ať je to zapsáno pro příští pokolení, ať slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že
shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemi, aby
vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby propustil!
Ž 102
Bratři a sestry, mám velkou radost, že naši farníci i poutníci, kteří přijíždějí
z různých stran ke Svaté bráně, prožívají Svatý rok jako mimořádnou duchovní
příležitost.
Svatá brána není atrakcí proto, že je vyřezávaná a složená z biblických
obrázků, ale především proto, že znázorňuje Boží blízkost a Ježíšovu pozornost
vůči nám a probouzí naši odpověď zbožnosti a kajícnosti.
Rád bych Vás seznámil s poutěmi, které se již v tuto dobu připravují a ke
kterým se můžete kdykoliv připojit. Podrobnosti a časy bohoslužeb Vám vždy
oznámím v ohláškách. Pokud k nám tedy přijedou poutníci z Chodska, Kanady
nebo sestry Svatého Kříže a budou zde mít mši svatou, bude vždy krásné, když
se k nim někdo z Vás připojí.
Hlavními jubilejními poutěmi k Svaté bráně zůstávají diecézní pouť skautů,
hlavní pouť Nanebevzetí Panny Marie a diecézní pouť rodin.
Možná jste postřehli, že se na vnitřní straně Svaté brány začínají objevovat
dopisy na ručním papíru, které připomínají návštěvy poutníků, kteří jí v naší
bazilice prošli. Pokud také Vy chcete Bohu poděkovat, nebo napsat něco, co Vás
ve Svatém roce Božího milosrdenství oslovilo, napište to na malý list ručního
papíru, který dostanete k dispozici v sakristii baziliky. Život je plný zázraků.
Děkuji Vám.
P. Vladimír Záleský
út 29. 3. Farní sbor Adamov
ne 3. 4. Farnost Pozořice
út 5. 4. Kněžský ročník
so 9. 4. Farnost Přibyslav
so 16. 4. Podolí, Prace, Telnice
so 30. 4. Farnost Žarošice
so 7. 5. Farnost Rájec - Jestřebí
so 14. 5. Protivanov a Vysočany
st 18. 5. Poutníci z Kanady
čt 19. 5. Farnost Třebíč – město
so 21. 5. Sestry Sv. Kříže, Kroměříž

so 21. 5. Pěší pouť z Radešínské
Svratky, Slavkovic, Jam
út 24. 5. Pouť zaměstnanců
brněnského biskupství
ne 12. 6. Brno-Žebětín, Kohoutovice
so 18. 6. Poutníci z Nepomuku
pá 24. 6. České Budějovice
út 19. 7. Orli, cyklopouť
st 20. 7. Mládež z Francie
čt 28. 7. Akademická cyklopouť
so 3. 9. Farnost Brno – Kr. Pole
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RADIO PROGLAS VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
Jak již všichni víme, dnem 8.
prosince 2015 byl papežem
Františkem v Římě zahájen Svatý
rok milosrdenství, který potrvá až
do 20. listopadu 2016. Proto je i
vysílání Proglasu tímto tématem
v současnosti prodchnuto.
Pro ty, kdo ještě nevědí, kde
pořady křesťanské stanice Radia
Proglas naladit, je to v oblasti Žďárska na 104,0 MHz.
Již v prosinci 2015 oslavilo Radio Proglas 20 let vysílání. Jeho činnost
po celou dobu podporují svými dary posluchači, členové Klubu přátel
Radia Proglas a ostatní přispěvatelé. Všem dárcům vyslovuje vedení
Radia Proglas upřímné Pán Bůh zaplať.
Protože jsou před námi Velikonoce, nabízíme přehled vysílání
hlavních bohoslužeb, který zejména starým a nemocným umožní plně
prožít křesťanské slavení Velikonoc:
Květná neděle
20. 3. 2016 v 9:00 hodin:
mše svatá z kostela Všech svatých v Litoměřicích (P. Josef Szeliga)
Zelený čtvrtek
24. 3. 2016 v 18:00 hodin:
liturgie Zeleného čtvrtku z kostela sv. Augustina v Brně (P. Tomáš Koumal)
Velký pátek
25. 3. 2016 v 18:00 hodin:
obřady Velkého pátku z kostela sv. Augustina v Brně (P. Tomáš Koumal)
Bílá sobota
26. 3. 2016 ve 21:00 hodin:
vigilie Zmrtvýchvstání Páně z kostela sv. Augustina v Brně (P. Tomáš Koumal)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
27. 3. 2016 v 9:00 hodin: mše svatá z kostela v Brně – Lesné (P. Pavel Hověz)
Pondělí velikonoční
28. 3. 2016 v 9:00 hodin: mše svatá z kostela v Brně – Lesné (P. Pavel Hověz)
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VEDOUCÍ OSOBNÍ ASISTENCE: „JDE O TO, ABY NAŠI
uživatelé mohli být doma mezi svými nejbližšími a cítili se jako lidé.“

Před čtyřmi lety se paní
Janě změnil život. Její
pracovitý manžel během
krátké chvíle ochrnul. Paní
Jana se k nastalé situaci
postavila čelem. Zůstala
s manželem doma a začala
se o něj starat. O víkendu
pomáhají s péčí o otce
a domácnost
ještě
dvě
dcery. Z počátku starost
o nemocného
muže
i domácnost zvládala Jana
sama, ale po půl roce
zjistila, že na každodenní
náročnou péči a starost
o dům už nemá sílu. Oslovila
proto zařízení Oblastní
charity Žďár nad Sázavou
s názvem Osobní asistence.
„Poté, co se manželovi
stal úraz, půjčovala jsem si
v Bystřici
od
Charitní
pečovatelské
služby
polohovací postel a vozík. Právě tam jsem se z letáku dozvěděla, že
služba Osobní asistence existuje. A hlavně jsem něco takového chtěla
sama, protože jsem po určité době, kdy jsem byla sama doma
s manželem, zjistila, že tento stav sama nezvládnu. Je to opravdu
náročné, když se o člověka pečuje 24 hodin denně,“ sděluje své
vzpomínky na nelehkou dobu paní Jana.
Osobní asistence vznikla v roce 2010. Nejdříve se služba rozvíjela na
území Velkého Meziříčí, postupně se otevřely pobočky ve Žďáře nad
Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem. „Jsme oslovováni rodinami
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z celého okresu. Většinou se jedná o péči o seniory, kteří nejsou
soběstační, ale službu poskytujeme i dětem a lidem středního věku,“
vysvětluje Mgr. Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistence.
Poté, co paní Jana zkontaktovala vedoucí Jaroslavu Pavlíčkovou,
proběhla schůzka v domácnosti s osobní asistentkou, která o manžela
paní Jany začala pečovat.
„Služba ve svém počátku probíhala zhruba dvě hodiny. Postupně jsem
hodiny navýšila, protože jsem byla s péčí spokojená. O manžela bylo
postaráno, jak bych si představovala. Osobní asistenti nyní tráví
s manželem zhruba pět hodin denně. Když je potřeba, přijedou
i o víkendu,“ doplňuje paní Jana.
A s čím konkrétně asistenti pomáhají? „Naši asistenti se především
snaží pomoci rodině zvládnout nelehkou situaci, ve které se ocitá.
Mnohdy se jedná o novou a hlavně krizovou situaci v rodině, která se
stane z minuty na minutu, a přináší s sebou nutnost radikálních změn. Je
třeba hodně věcí vyřešit, vyřídit, postarat se. A k tomu právě přispívá
i přítomnost osobního asistenta,“ dodává Jaroslava Pavlíčková.
Pracovníci žďárské Charity tak mohou rovněž asistovat při přípravě
a podávání jídla a pití, při přesunech na lůžko či vozík, pomáhají při
osobní hygieně, používání WC, doprovází při procházkách, do školy, do
zaměstnání či k lékaři. Tyto úkony jsou hrazeny dle platného ceníku
umístěného na webových stránkách žďárské Charity www.zdar.charita.cz.
Služba rovněž poskytuje i dopravu na předem určené místo.
„Jde o to, aby naši uživatelé mohli být doma mezi svými nejbližšími
a cítili se jako lidé,“ uzavírá naše setkání Jaroslava Pavlíčková.
Lenka Šustrová, ilustrační foto: Zbyněk Čech
Osobní asistence je terénní službou Oblastní
charity Žďár nad Sázavou pro děti a dospělé
s postižením nebo dlouhodobým onemocněním.
Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu
při naplňování jejich potřeb v domácím nebo
společenském prostředí, aby mohli žít běžným
způsobem života.
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ
Velkopáteční meditace v Roce milosrdenství
Texty na následujících stranách lze využít pro meditaci během
adorace Velkého pátku nebo při jiných příležitostech v letošním Roce
milosrdenství.
Postní kázání patera Hrůzy

Pater Hrůza má postní kázání v kostele Svatých duší v očistci.
Posluchači mu visí na rtech. Zbožný, pokorný Boží lid z kostela Svatých
duší v očistci sleduje s očima dokořán a se zatajeným dechem hrůzného
Boha mstitele, jenž je připraven pozdviženou paží metat blesky na
smrtelníky, a Ježíše Krista, který spolu s Pannou Marií a všemi ostatními
světci tuto hroznou paži zadržuje.
Pán Bůh kázání zvědavě poslouchá z rádia. Chce vědět, jak to
dopadne. Náhle pater Hrůza v zápalu apoštolské horlivosti prohlásí:
„Hle, to je Boží hněv! Neviděli jste snad, jak na nás dopadl a jak nás
trestá? Ještě jste nepochopili, že zemětřesení, které zničilo náš kraj, bylo
trestem z nebes za naše hříchy?“
Pán Bůh se otřese a zamračí: „Co to ten
člověk povídá?“ Energicky zazvoní. Ihned je tu
andělíček tajemník.
„Přiveď sem moje děti!“ přikáže rozčileně.
„Jaké? Ráj je plný dětí.“
„Ty, co přišly po posledním zemětřesení.“
Během chvilky se Boží kancelář zaplní
dětmi všech velikostí. Pán Bůh je objímá, hladí
po hlavách, jiné mu lezou na klín a na ramena, mazlí se s ním, chytají se
jeho nohou a další si sedají na stůl a na knihy, které leží všude kolem.
„Moje děti!“ opakuje Pán Bůh stále dokola a mazlí se s nimi. „Já? Já že
bych na ně poslal zemětřesení? Koho jen tohle může napadnout?!
Pamatuješ, Pavlíku, co jsme se spolu naplakali a co námahy nás stálo,
abychom se dostali zpod toho kamení? A ty, Maruško, pověz, kdo s tebou
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byl v té velké tmě a říkal ti, aby ses nebála? A ty, Jeníku, jak ses ke mně
tiskl, když jsem tě svíral v náručí! Pomaličku jsem tě nesl ven a potichu
jsem ti zpíval do ucha: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. I kdybych
šel temnotou rokle, nebál bych se ničeho zlého, protože ty jsi se mnou!
Vzpomínáš si, Jeníku?
A já že bych udělal něco takového?! Ti lidé! Kdyby se jen podívali, jak
je Země zalitá Božími slzami, nemohli by taková slova vypustit z úst!
(Lia Cerrito: Z Boží kanceláře, Karmelitánské nakladatelství 2007)




Prosíme Tě za všechny, kteří trpí.
Prosíme Tě za ty, kteří trpícím pomáhají.
Prosíme Tě za nás, abychom měli oči i srdce otevřené!

„Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec!“ (Lukáš 6, 36)
Několik myšlenek z buly Tvář milosrdenství papeže Františka

Boží láska je viditelná a hmatatelná v
celém Ježíšově životě. Jeho osoba není nic
než láska, nezištně se dávající láska. Jeho
vztahy k lidem, kteří jej obklopují, vyjevují
něco jedinečného a neopakovatelného.
Znamení, která činí, zejména vůči hříšníkům,
chudým, vyloučeným, nemocným a trpícím
lidem, jsou znamením milosrdenství.
Všechno v Něm mluví o milosrdenství. Nic v
Něm nepostrádá soucit.
Když Ježíš procházel kolem Matoušovy
celnice, jejich zraky se střetly. Pohledem
plným milosrdenství odpustil Ježíš tomuto
muži hříchy, překonal odpor ostatních
učedníků a vybral si jeho, hříšníka a celníka,
za jednoho z Dvanácti. Svatý Beda Ctihodný, když tuto evangelní scénu
komentoval, napsal, že Ježíš pohlédl na Matouše se slitováním a vyvolil
jej.
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Ježíš prohlašuje, že milosrdenství není pouze Otcovo jednání, ale
stává se kritériem k pochopení, kdo jsou jeho pravé děti. Jsme zkrátka
povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo prokázáno nám.
Odpuštění urážek se stává nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky
a pro nás křesťany je imperativem, od kterého nemůžeme odhlédnout.
Zdá se to obtížné tolikrát odpouštět! A přece je odpuštění nástrojem,
který je nám dán do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti srdce.
Zanechat zášť, hněv, násilí a pomstu je nezbytná podmínka šťastného
života.
Na druhé straně je smutné vidět, jak se zkušenost odpuštění v naší
kultuře vytrácí. Dokonce samo toto slovo jako by někdy mizelo. Bez
svědectví o odpuštění však zbývá pouze neužitečný a neplodný život,
jako by se žilo na bezútěšné poušti. Pro církev znovu nadešel čas chopit
se radostné zvěsti o odpuštění. Je čas návratu k podstatnému, abychom
na sebe vzali slabosti a těžkosti svých bratří. Odpuštění je síla, která křísí
k novému životu a vlévá odvahu hledět do budoucnosti s nadějí.




Prosíme Tě za ty, kteří potřebují odpuštění a smíření.
Prosíme Tě za hříšníky, aby se obrátili a našli cestu k Tobě.
Prosíme Tě, abys otevřel oči těm, kteří se považují za spravedlivé.

„Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete
zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a
dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou
vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se
naměří vám.“ (Lukáš 6, 37-38)
Milosrdenství ve Starém zákoně
Originálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština.
Předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině
případů podstatné jméno chesed. Slovníky pro ně uvádějí různé
možnosti překladu: laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska,
přízeň, oddanost, loajalita, solidarita, věrnost, zbožnost.
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Významová škála je tedy velmi
široká.
Platí
přitom,
že
o
milosrdenství-chesed lze mluvit tam,
kde existuje vztah, ze kterého plyne
závazek
či
povinnost.
Projevit chesed znamená
prokázat
druhému přízeň či vykonat pro něj
dobro na základě vědomého a
zodpovědného rozhodnutí srdce.
Srdce ve starozákonním pojetí však
není
místem
emocí,
nýbrž
rozhodování, jakéhosi bytostného
přilnutí. Do jisté míry lze proto říci,
že je i sídlem vůle. Milosrdenstvíchesed proto
není
projevem
spontánního či náhlého citu. Navíc
není jen vnitřním úkonem. Je postojem, který se osvědčuje v rozhodnutí
a ve skutku, a to podle konkrétního typu vztahu a závazku. Jde-li o
chesed podřízeného vůči nadřízenému, můžeme hovořit o loajalitě či
oddanosti. Chesed vůči Bohu lze dokonce označit jako zbožnost. Jde-li
o chesed ze strany nadřízeného vůči podřízenému, odpovídá tomu, co
zpravidla nazýváme laskavostí nebo přízní. Mezi přáteli či rovnocennými
partnery můžeme mluvit o lásce, vděčnosti či solidaritě, což lze doložit
na vybraných příkladech: Josef, syn praotce Jákoba, vyloží pozitivně sen
svému spoluvězni, faraónovu číšníkovi, a prosí jej: „Vzpomeneš-li si na
mě, až se ti dobře povede, prokaž mně milosrdenství (chesed), upozorni
na mě faraóna." (Gn 40,14) Apeluje na vděčnost, jíž by mu číšník měl být
zavázán. Podobné se dovolává vděčnosti na oplátku za prokázané dobro
nevěstka Rachab, když říká zvědům, které Jozue vyslal na průzkum
zaslíbené země: „Zavažte se, že také vy prokážete milosrdenství (chesed)
domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství (chesed) vám.“
(Joz 2,12)
Pro spontánní citovou náklonnost užívá hebrejština výraz rachamím,
překládaný jako slitování, smilování nebo soucit. Je příbuzný se
slovem rechem/racham, které znamená lůno, vnitřnosti. V hebrejském
pojetí je právě tato část těla pokládána za sídlo emocí. Například v knize
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Genesis 43,30 se píše o Josefovi, prodaném do otroctví, že když se po
mnoha letech setkal se svým nejmladším bratrem Benjaminem, „byl
hluboce pohnut", v hebrejštině stojí doslova „žhnuly jeho vnitřnosti". V
První knize Královské je zase řečeno o matce, která nechtěla dopustit,
aby její dítě bylo usmrceno, když král Šalomoun předstíral, že ho dá
rozpůlit (nárokovala si je totiž i jiná žena a král chtěl vyzkoušet, která z
nich je matkou): „Srdce se jí svíralo soucitem nad jejím synem." Proto
svolila, aby dítě jako živé bylo dáno cizí ženě, čímž všem dokázala, že ona
je jeho pravou matkou.
Starý zákon připisuje Bohu nejen chesed jakožto pevné milosrdenství,
ale také vroucí slitování (rachamím). Bibličtí autoři sice zdůrazňují, že
Bůh je zcela jiný než člověk a jakékoli zobrazování je zakázáno, chtějí-li
však zkušenost s Bohem svým adresátům nějak přiblížit, neobejdou se
bez antropomorfismů. Bůh, o němž svědčí, není netečně vzdálený a
chladný, projevuje se „emocemi", se kterými má člověk zkušenost. Proto
texty příležitostně hovoří o jeho „hněvu“, ale velmi často také o jeho
„slitovnosti“. Starozákonní Izraelita počítá s Božím vřelým soucitem.
(Podle textu G. Vlkové z knihy Bůh milosrdný, nebo trestající?)




Prosíme Tě, abychom vždy dokázali prokazovat milosrdenství.
Prosíme Tě za ty, kteří propadají zoufalství a beznaději.
Prosíme Tě za politiky a státníky, aby se stali tvůrci pokoje.

„Duch Páně je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal,
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty,
jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu
uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.“ (Izaiáš 61, 1-2)

Velikonoce jsou svátkem naděje, která nemůže být omezena hranicemi
světa. O Velikonocích obrátil všemohoucí Bůh nečekaným a překvapujícím
způsobem naši skličující otázku po utrpení v naději, takže uprostřed
utrpení smíme doufat v nový svět a nové nebe. O Velikonocích nás chce Bůh
přivést od našich možností a skutků k možnostem svým, abychom
uprostřed utrpení ještě mohli snít, ano, směli se skrze slzy smát.
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Modlitba sv. Faustyny
o milost prokazování milosrdenství bližním
Toužím se celá proměnit ve Tvé
milosrdenství a být Tvým živým
odleskem, Pane, kéž ta největší Boží
vlastnost,
čili
jeho
nekonečné
milosrdenství, pronikne skrze mé
srdce a mou duši na bližní.
Pomoz mi, Pane, aby byly
milosrdné mé oči, abych nikdy
nepodezírala a nesoudila podle
vnějšího zdání, ale abych hleděla na
to, co je v duších bližních pěkné, a
přinášela jim pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl
milosrdný,
abych
se
skláněla
k potřebám bližních, aby mé uši
nebyly lhostejné k bolestem a nářkům
bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl
milosrdný, abych nikdy o bližních
nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků,
abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší
a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala
bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným
odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se
všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat
upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat,
a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních
utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane
můj. (…) Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.
(Deníček 163)
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI

Na
Ježíšově
cestě
se
setkáváme
i se
statečnou
Veronikou – nebála se ani
rozzlobeného
davu,
ani
přísných vojáků, přistoupila
k Ježíši a otřela mu zpocený
a poškrábaný obličej.

My také můžeme
i maličkostí udělat velkou radost nemocným
nebo smutným lidem
kolem nás.
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH
Místo
Žďár n. S. II –
bazilika

Datum
So 7. 5.

Pouť
Pouť motorkářů
(pietní vzpomínka)

So 14. 5.
Zelená hora

Ne 15. 5.

Sv. Jan Nepomucký

Po 16. 5.
Česká Mez –
Babín
Žďár n. S. I –
kostelík
Herálec

11:00, 16:30
6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
14:30
17:00

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 22. 5.

Nejsvětější Trojice

10:30

Ne 29. 5.

Těla a Krve Páně
Navštívení Panny
Marie
Pouť k sv. Antonínovi
Sv. Prokop
Sv. Cyril a Metoděj
Panna Maria
Karmelská
Sv. Anna
Sv. Anna
Panna Marie
Pomocnice křesťanů

11:00

Ne 5. 6.

Stržanov
Žďár n. S. I
Dolní Hamry

Ne 12. 6.
Ne 3. 7.
Út 5. 7.

Vysoké

Ne 17. 7.

Mělkovice
Cikháj

Ne 24. 7.
Ne 24. 7.

Křižánky

Ne 24. 7.

Žďár n. S. II –
bazilika

So 13. 8.
Ne 14. 8.
Po 15. 8.
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9:30

Ne 22. 5.

Počítky

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

Mše svatá

Nanebevzetí
Panny Marie

12:00
15:00
7:30, 10:30, 18:00
12:00
12:00
12:00
15:00
11:00
18:00
9:00
17:15

Ne 4. 9.
Ne 11. 9.

Diecézní pouť rodin ke
Svaté bráně
Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

Ne 18. 9.

Panna Maria Bolestná

12:00

Ne 25. 9.

Sv. Václav

14:00

So 27. 8.

9:30 – 16:00
11:00
12:00

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 a první pátek 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
Mše svatá na Zelené hoře: Každou sobotu v 16:30 s nedělní platností
Bohoslužby v týdnu: Pondělí, středa, 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 2016: P. Tomáš Holý, P. Vladimír
Záleský. Redakční návrh připravil Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty
farníci obou farností. Obrázky archiv farnosti a internet. Tisk Unipress. Pro
interní potřebu vydávají obě žďárské farnosti. Návrhy článků pro vánoční číslo
zpravodaje do 17. listopadu.
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Plakát pašije
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