SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ
ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

VELIKONOCE L. P. 2017
Program přípravy a liturgických oslav
Ze života farností
Velikonoční různočtení

Jenom Bůh může dát víru,
ale ty o ní můžeš dát svědectví.
Jenom Bůh může dát naději,
ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím.
Jenom Bůh může dát lásku,
ale ty můžeš naučit milovat.
Jenom Bůh může dát pokoj,
ale ty můžeš zasévat jednotu.
Jenom Bůh může dát sílu,
ale ty můžeš být oporou.
Jenom Bůh je cesta,
ale ty ji můžeš ukázat ostatním.
Jenom Bůh je světlo,
ale ty jej můžeš zapálit v lidských očích.
Jenom Bůh je život,
ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít.
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné,
ale ty můžeš udělat to, co je možné.
Jenom Bůh sám sobě stačí,
ale raději spoléhá na tebe.
Brazilská píseň
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Bůh prozařuje každou temnotu
Milí přátelé,
žijeme ve světě, který je ponořený do mlhy, ve které vidíme jen
kousek kolem sebe. Soumrak nás odděluje nejen od vzdálenějšího
cíle, ale také od druhých, a každý z nás zůstává sám, uzavřený ve
svém životě. Trpíme osamoceností, nepochopením, ublížeností
a stáváme se ostrovem každý sám pro sebe, na němž se snažíme
zpříjemnit si život všemi možnými způsoby. Často si stěžujeme: co
máme vlastně dělat? Mlha nám zakrývá možnost uvidět kousek
dál, s radostí se nadchnout pro něco, za čím by stálo za to vykročit.
Totéž zažívali na začátku Velikonoc apoštolové. Skoro se styděli
za to, že patří k Ježíšovi. Určitě nikoho nevyhledávali a nikdo
nevyhledával je. Všechno jejich dřívější nadšení bylo pryč. Jsme
schopni tomu porozumět? Až když po dnech zklamání uvěřili
vzkříšenému Ježíši, mlžný soumrak se rozplynul a oni uviděli
úžasné souvislosti Božího plánu. Najednou zakoušeli velkou radost
a vděčnost Bohu i nové oživení svého vyvolení. A to je zbavilo
dřívějšího strachu a proměnilo, takže se k nim přidávali další lidé,
kteří cítili, že je s nimi Bůh.
Přejeme nám všem, aby se Kristovo vzkříšení stalo pro nás tím,
co prorazí mlhu zahalující naše oči i srdce. Aby nás osvobodilo
z moci zla k radosti a vděčnosti Bohu, v níž uvidíme i jedinečnost
vlastního vyvolení. A možná se k nám, stejně jako tehdy
k apoštolům, budou přidávat další. Protože jen lidé s hořícím
srdcem a neochvějnou vírou mohou přivádět druhé na cestu, na
níž se Ježíšovo vítězství stává i naším.
Krásné prožití zbytku doby postní a požehnané Velikonoce.
Váš P. Blažej Hejtmánek
P. Vladimír Záleský

VELIKONOČNÍ PROGRAM
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA
Zelený čtvrtek – 13. dubna, památka Večeře Páně:
19:00 mše svatá, do 22:00 adorace.
Velký pátek – 14. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu):
8:00 ranní chvály, po nich kostel otevřen do 22:00 hodin k adoraci.
10:00 křížová cesta pro děti, 14:00 křížová cesta pro dospělé.
15:00 velkopáteční obřady.
Bílá sobota – 15. dubna:
8:00 ranní chvály, po nich kostel otevřen do 17:00 hodin k adoraci.
Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá.
Neděle – 16. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté s žehnáním pokrmů.
Pondělí velikonoční – 17. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté.

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Zelený čtvrtek – 13. dubna, památka Večeře Páně:
17:00 mše svatá, do 22:00 adorace.
Velký pátek – 14. 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, zpívá FONS.
Bílá sobota – 15. 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 – 16. dubna, 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 – 17. dubna: 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
Každou druhou sobotu v měsíci v 19:30 hod. v kostele sv. Prokopa
chválíme Pána. Místo setkání a modlitby provázené duchovním slovem
kněze, s možností svátosti smíření. Další informace na
www.vecerychval.cz Těšíme se na vás:)
P. Tomáš Fránek
ŽĎÁR II 8. května 2017 v 17:00 hodin, konvent kláštera

Koncert FONS ke Dni matek
Srdečně vás zveme na každoroční koncert chrámového sboru FONS
ke Dni matek.
ŽĎÁR II 13. – 14. a 16. května 2017, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

Svatojánská pouť na Zelené hoře
Sobota 13. května
17:00 poutní mše svatá, zpívá
Chrámový sbor od sv. Prokopa
Neděle 14. května
6:00 mše svatá
7:30 mše svatá – slouží P. Miloš Kabrda
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9:00 mše svatá – slouží P. Angelo Scarano, zpívá klášterní schola
10:30 mše svatá – slouží P. Angelo Scarano, zpívá FONS
14:30 mše svatá s májovou pobožností
Úterý 16. května
17:15 mše svatá v den svátku sv. Jana Nepomuckého, slouží P. Elias Vella
Komentovaná prohlídka poutního kostela: v sobotu po poutní mši svaté
a v neděli po odpolední mši svaté.
ŽĎÁR II 16. – 17. května 2017, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou
Farní obnova ve Žďáře nad Sázavou II. bude začínat již v pondělí
15. května od 16:00 hodin. Po zahajovací přednášce bude modlitba a mše
svatá s druhou promluvou. Po mši svaté adorace a příležitost ke sv.
zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru. V úterý bude program podobný,
ale mše svatá bude na Zelené hoře – je to poutní den. Ve středu bude
opět celý program v klášteře od 16:00 hodin. Téma bude letos krásné
i naléhavé: „Boží vedení – jak poznat Boží vůli ve svém životě“
ŽĎÁR I a II 25. května 2017 v 17:00 hodin, Orlovna

Prof. Jan Sokol: Křesťanské hodnoty
V poslední době jsou často zmiňovány křesťanské
kořeny Evropy. Nebo také křesťanské hodnoty,
židovsko-křesťanská kultura a podobně. Málokdo
však dokáže vysvětlit, co tím myslí. Proto do Žďáru
nad Sázavou zveme osobnosti, které jsou schopny v
kontextu historie a současné světové politické
situace fundovaně a zároveň srozumitelně přiblížit
různé pohledy na toto stále aktuální téma. Další
přednášky z cyklu budou s předstihem oznámeny
plakáty. Pořádají Mladí lidovci, akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou.
ŽĎÁR II Sobota 3. června 2017 ve 20:00 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svatodušní vigilie
Večerní liturgií se připravíme na slavnost Seslání Ducha svatého,
v případě dobrého počasí na rajském dvoře.
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ŽĎÁR II Neděle 28. května 2017 v 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

První svaté přijímání
První svaté přijímání ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie proběhne
v neděli 28. května. Prosíme vás o modlitbu za naše děti a jejich rodiny.
BRNO 24. června 2017 v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Společné jáhenské a kněžské svěcení brněnské diecéze
I letos se můžeme připojit k jáhenskému a kněžskému svěcení.
ŽĎÁR II 2. – 7. července 2017, Kokořínsko

Letní puťák 2017: Kokořínsko – Máchův kraj
Termín puťáku jsme mírně změnili oproti první
zprávě ve vánočním zpravodaji – vrátili jsme se
k osvědčenému prvnímu prázdninovému týdnu. Ze
Žďáru budeme odjíždět v neděli 2. července
rychlíkem v 11:34 hodin. V Kolíně přestoupíme
směr Mladá Boleslav a potom již pojedeme vláčkem
do Mšena. Odtud půjdeme přes Kokořínský důl: od
hradu Kokořín ke skalnímu hradu Nedamy, od
Kokořínských pokliček k Jestřebickým pokličkám
a od Bílých skal k Vlčím skalám... Ocitneme se skutečně ve vlčím kraji –
v rezervaci Břehyně a v celém okolí Doks se teď pravidelně chytají do
fotopastí vlci, kterým se v tomto kraji evidentně daří. Možná je potkáme...
Kolem Skalní kapličky se vydáme k zřícenině Pustý zámek a pod
návrším Husa budeme hledat místo, kde skonal český velikán
moravského původu s německým jménem Jára Cimrman. V sedle mezi
Malým a Velkým Vlhoštěm prochází cesta zajímavým uměle vysekaným
skalním průchodem dlouhým 80 m a širokým 2 m. Jdeme stále vytrvale
na sever a ani nevím, zda je středa nebo již čtvrtek: nelze vynechat obě
průrvy Novozámeckého rybníka, které nechal vytvořit císař a král
Karel IV. a pak také geniální železniční most v Zahrádkách – 130 m
dlouhý a 25 m vysoký! Byl vybudován v 90. letech 19. století jako součást
Severočeské transverzální dráhy.
Příchod do České Lípy je krásným údolím s nehezkým jménem –
Peklo. Jako bohoslovci jsme sem jezdívali na výlety a pozorovali užovky,
jak se vlnily na hladině Robečského potoka... Uteče to rychle, jako voda
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v nedaleké Ploučnici – a v pátek 7. července se musíme vrátit domů.
Popsal jsem stručně cestu, ale co nás na ní čeká? Typický puťákový
program: táboření, společné vaření, modlitba, slavení mše svaté, večerní
meditace... a možná tanec s vlky. Bereme mládež od 12 let, pokud unesou
patnáctikilový batoh a ujdou s ním alespoň 20 km za den, pokud umí
snášet horko, zimu, hlad, žízeň, komáry, déšť, vlka... a při tom všem mají
otevřené srdce pro ostatní a učí se radovat jako sv. František z Assisi.
P. Vladimír Záleský
ŽĎÁR I Neděle 2. července 2017, kostel svatého Prokopa

Farní pouť svatého Prokopa
Pořad bohoslužeb bude obvyklý nedělní. Ve 14:00 hodin bude
svátostné požehnání a po něm vás srdečně zveme k posezení na farní
zahradě.
ŽĎÁR I 9. – 22. července 2017, 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 II 18. – 26. července 2017, Itálie

19. diecézní expedice mládeže: Umbrie
Termín i název expedice zůstává: kdo si
zamiloval Umbrii, už se tam vrací
pravidelně – přesto jsme poněkud změnili
trasu i program. Po poradě s benediktiny
a zvažování trasy jsme se rozhodli pro pouť
po staré poutní cestě sv. Františka. Budeme
se tedy pohybovat o jedno údolí dál na
západ mezi Spoletem a Assisi. Údolí
zvrásněné loňským zemětřesením pod
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horami Monti Sibillini tedy letos vynecháme a rodný dům sv. Benedikta,
momentálně skrytý pod ruinami zříceného kostela navštívíme snad
jindy. Naše přítomnost by tam teď nebyla moc platná...
Expedice tedy naváže na loňskou farní pouť a vydáme se nádherným
provoněným krajem po oblíbené stezce Via di Francesco. Odjíždět se
bude ze Žďáru n. S. v úterý 18. července v poledne, abychom nad ránem
druhého dne byli u malého kostelíka San Sabino. Prastarý kostel za
městem je místem mučednické smrti biskupa Sabina a v kryptě uvidíme
kamenný sloup, kde byl připoután. Právě odtud se vydáme na cestu přes
Trevi a Foligno, kolem vesniček sevřených údolími pod Monti Serano
a po třech dnech dorazíme k poustevně s klášterem vysekaným do skály,
kde rozjímal v tichu sv. František. To už bude Assisi přímo pod námi.
V rodném městě sv. Františka a sv. Kláry bychom chtěli prožít celou
neděli 23. července. Odtud budeme pokračovat do Gubbia, kde
prozkoumáme skalní roklinu Monte Ingino. V době sv. Františka to bylo
obávané místo, kde řádil divoký vlk. Svatý muž však vyhledal vlka
a uzavřel mír mezi šelmou a měšťany. Návrat domů předpokládáme
v úterý 26. července.
P. Vladimír Záleský
ŽĎÁR I 29. července – 4. srpna 2017, Rudíkov

Letní tábor farnosti svatého Prokopa
Letní tábor farnosti svatého Prokopa proběhne v Rudíkově pro děti
1. – 8. tříd. Přihlášky a podrobnější informace najdete v kostele sv.
Prokopa a na webových stránkách farnosti.
ŽĎÁR II 13. srpna 2017, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie
Letošní pouť Nanebevzetí Panny Marie
oslavíme muškátem – možná dojde i na
oblíbenou odrůdu vína, ale teď myslím tu
květinu, která zdobí okna našich babiček. Rád
bych Vás poprosil o spolupráci a budu vděčný,
když se zapojí každá rodina. Chtěli bychom
o slavnosti patrocinia baziliky vyzdobit kostel
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květinami, které si sami vypěstujeme. Proto připravujeme sazeničky,
stejné terakotové květináče, substrát a odborný návod k pěstování – to
vše bude k vyzvednutí o 2. a 3. neděli velikonoční. Kdo si sazeničku
odnese, bude se o ni doma starat a pokusí se ji vypiplat do krásy. Týden
po týdnu nám bude doma připomínat blížící se slavnost...
Rozkvetlé muškáty (Pelargonium zonale) potom přineseme před
poutí, abychom jimi ozdobili baziliku. Cena této sazeničky
s příslušenstvím bude asi 50,- Kč – bude možné si ji samozřejmě
vyzvednout zdarma anebo jakýmkoliv darem přispět na opravu našich
varhan, kde budeme již brzy potřebovat každou korunu. Již pěstování
samo bude Vaším darem kostelu, nebo se stane dvojnásobným, pokud
budete chtít podpořit dílo, které již začalo na varhanních emporách
a bude pokračovat další 3 roky.
P. Vladimír Záleský
OLOMOUC 15. – 20. srpna 2017, Olomouc

Celostátní setkání mládeže 2017: Nebojte se!
Celostátní setkání mládeže probíhá
v duchu světových dní mládeže. Setkání je
určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let,
kteří chtějí prožít několik dní společně.
Můžete se těšit na zajímavé přednášky,
poutavé katecheze, osobní setkání
s biskupy, hudbu, sport, kreativní dílny... V Olomouci od 15. do 20. srpna
2017. Další informace najdete na www.olomouc2017.signaly.cz.
ŽĎÁR II 21. – 24. srpna 2017, Severní Čechy

Farní pěší pouť ze Severních Čech k Lužickým Srbům
Pěší poutě jsou stále více oblíbené. Jsou to exercicie za pochodu – tak
by to mělo být i letos, kdy se vydáme z hlavních poutních míst
šluknovského výběžku a dojdeme až k nejmenšímu ze slovanských
národů. Odjíždět budeme v neděli 20. srpna odpoledne a po krátké
zastávce v Jablonném v Podještědí dojedeme do města na samých
hranicích. První i druhou noc budeme spát ve Varnsdorfu na faře –
trochu poutnicky, ve spacácích a na karimatkách... Pouť začneme hned
zrána v pondělí 21. srpna a vyjdeme z Jiřetína pod Jedlovou trasu
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dlouhou 22 km: od poutní
kaple sv. Kříže nad
Jiřetínem, přes kostel
Panny
Marie
Sněžné,
kolem Žebrácké kaple do
Krásné
Lípy.
Jako
bohoslovci jsme tam jezdili
pomáhat na brigády –
tehdy to byl úplný konec
světa. Pan farář nám dal
k dispozici
starého
trabanta
natřeného
zelenou vojenskou barvou
na obrněné transportéry...
Když jsme měli mši svatou
v jednom kostele, tehdy
jsme střechou mohli pozorovat oblohu. Druhý den pouti dojdeme
nejprve na Loretu v Rumburku, pomodlíme se růženec v bazilice Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově a dojdeme do Šluknova, kde bude
mše svatá s místním panem farářem P. Pavlem Procházkou, mým
bratrancem. Po mši svaté bude grilování na farní zahradě a koncert
rómské kapely. Přespíme v budově šluknovské charity a ve středu ráno
budeme pokračovat v cestě. Výkony nebudou nijak náročné, navíc nás
stále bude doprovázet doprovodné vozidlo se zavazadly, abychom mohli
jít jen s lehkým batůžkem. Každý den bude zajištěná snídaně, ostatní
jídlo budeme vymýšlet po cestě nebo na místě, kde budeme ubytovaní.
Na hranice to je ze Šluknova už jenom 5 km, ale pak dalších 15 km do
Budyšína. Cestou se chceme seznámit s Lužickými Srby a také krajem,
který byl od 14. století až do roku 1635 součástí Zemí Koruny české.
Pouť zakončíme ve čtvrtek 24. srpna v cisterciáckém opatství
Marienstern.
Kvůli zajištění dopravy a noclehům je třeba přihlašovat se do konce
května. Mezitím si můžete najít na YouTube nádhernou hymnu
Lužických Srbů, kde se mj. zpívá: „Krásná Lužice, dobrá, přátelská... svaté
jsou mi tvoje cesty!“
Snad budou svaté i ty naše.
P. Vladimír Záleský
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ŽĎÁR II Sobota 2. září 2017, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

14. diecézní pouť rodin, Výročí brněnské diecéze
Poutní mši svatou bude sloužit v sobotu dopoledne brněnský biskup
Mons. Vojtěch Cikrle. Letošní pouť rodin je spojená s hlavní oslavou
výročí založení brněnské diecéze v roce 1777.
ŽĎÁR I Úterý 12. září 2017, celý den, kostel svatého Prokopa
ŽĎÁR II Čtvrtek 14. září 2017, celý den, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Adorační den ve farnosti
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci
a vzájemné modlitbě.
ŽĎÁR I a ŽĎÁR II Neděle 24. září 2017, 9:00 hodin, Nanebevzetí Panny Marie

Svátost biřmování

Začal bych několika zajímavostmi –
kniha biřmovanců je v klášteře nejstarší
užívanou úřední knihou – používá se od
roku 1811. Letos je tedy již 206 let „ve
službě“ a stále je v ní dost volných listů;
čeká tedy na další generace, místa je dost.
Asi největší biřmování, které bylo ve
Žďáře, se uskutečnilo dne 15. července
1883. Biřmováno bylo v bazilice
567 biřmovanců brněnským biskupem
Františkem Salesiem Bauerem. Zatím
poslední slavnost biřmování byla v našich
žďárských farnostech 1. listopadu 2014 a
svátost křesťanské dospělosti přijalo 73
bratří a sester. Nyní se v obou našich farnostech připravují dvě skupiny
biřmovanců: 36 u sv. Prokopa a 27 v klášteře.
Ježíš živý a vítězný zůstává v církvi, ve svátostech, v Eucharistii, kde
působí skrze Ducha svatého! Mnozí ve světě dnes mluví o absenci Boha
nebo o tom, že Bůh je daleko, že nepůsobí. Proto je dnes závažným úkolem
především křesťanů: znovu objevit působení Ducha svatého v církvi,
především působení Ježíšovy přítomnosti. On přichází i dnes v Duchu
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svatém. My nejsme jen mlčenliví pozorovatelé, adresáti tohoto dění, ale
jsme plně strženi, vtaženi do toho dění, od začátku, u vchodu našeho vstupu
do církve, ve křtu, ve kterém dostáváme podíl na Duchu svatém, na jeho
působení v církvi. Duch svatý je silným aktérem obnovy našich farností…
Tuto jeho sílu, kterou neseme ve svých srdcích, znovu objevit a nechat
působit například v rodinách – to je dnes rozhodující cesta pro obnovu
rodiny, kterou Pavel VI. nazýval „ecclesiola“, domácí církev.
Z promluvy kardinála Miloslava Vlka při katolické charismatické konferenci
15.7. 2012 v Brně

Prosíme Vás, modlete se za tyto mladé křesťany, aby se stali základem
církve v našem městě, aby byli stateční a věrně následovali Krista.
P. Vladimír, P. Blažej, P. Tomáš
ŽĎÁR II 7. října 2017, Doksany a Říp

Růžencová pouť
Růžencová
pouť
se
letos
uskuteční v sobotu 7. října. Vydáme
se pravděpodobně do Středních
Čech na místa spojená se svatou
Anežkou Českou a naší památnou
horou Říp.
P. Vladimír Záleský

Postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli:
k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto
období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je
povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12),
neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem
rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme,
trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou
vůli k odpuštění.
Z poselství papeže Františka k postní době 2017
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Vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby Barbora
Hadrous: Domácí péče je úžasná věc
Paní Barboro, od ledna působíte ve žďárské Charitě ve funkci
vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby. Jak jste se k této práci
dostala?
V Charitní ošetřovatelské službě pracuji rok. Nejprve jako zdravotní
sestra, poté i jako administrativní pracovnice. Koncem minulého roku
proběhlo výběrové řízení na pozici vrchní sestry, kam jsem se přihlásila.
Nabízené místo jsem získala a jsem za tuto příležitost ráda.
Co Vás vedlo k práci v Charitě?
Myslím si, že domácí péče je úžasná věc. Jak jsem měla možnost za ten
rok osobně poznat, péče v domácím prostředí výrazně zlepší nemocným
lidem kvalitu života a je přínosem i pro rodinné příslušníky. Pacienti
nemusí trávit dny v nemocnici, prožívají je se svými blízkými, sestřička
se za nimi zastaví a zdravotní péči obstará doma. A to je podle mě
nenahraditelné.
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Jste vystudovaná zdravotní sestra. Co Vás lákalo na tomto povolání?
Vždycky říkám, že zdravotníkem se musí už člověk narodit, protože tohle
povolání je třeba dělat s láskou a empatií. Pro mě bylo povolání
zdravotní sestry jasnou volbou. Práce s lidmi mě naplňuje a dává mému
životu smysl. Pracovala jsem třináct let v dětském kardiocentru v Motole,
kde práce s malými nemocnými dětmi je velmi náročná, ale zajímavá.
Moje současná práce v Charitní ošetřovatelské službě je skoro bych řekla
na opačné straně života. Zjistila jsem, že téměř nikdo neprožije snadný
život a že právě díky domácí péči můžeme pomáhat lidem, když jim síly
docházejí.
Jak jste již na sebe prozradila, v Charitě jste již rok pracovala. Co
myslíte, že Vám nová funkce přinese?
Očekávám, že mi přinese nové zkušenosti, na které se těším. Mám ráda
výzvy a pozice vrchní sestry je pro mě jednou z nich.
Máte nějaké plány ve Vaší nové pracovní náplni?
Ráda bych, aby se naše služba dostala do širokého povědomí veřejnosti
a aby byla správně vnímána. Mým cílem je, abychom byli pro pacienty
schopni poskytnout co nejširší a nejkvalitnější zdravotní péči v domácím
prostředí a aby lidé, ať už pacienti nebo rodinní příslušníci, kteří tápou
a nevědí si rady, v náhlé životní situaci věděli, kam se mají obrátit.
Rozšíření zdravotní péče ale také předpokládá zvyšování odbornosti jak
u mě, tak u všech spolupracovníků. Ve zdravotnictví je trvalé vzdělávání
naprostou samozřejmostí.
Jak Vás mohou případní zájemci o službu zkontaktovat? Kde Vás
naleznou?
Naši službu najdete ve 3. patře Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Pro
veřejnost mám vyhrazená i dvě dopoledne, a to v pondělí a středu od
8:00 do 12:00 hodin, kdy jsem k zastižení v kanceláři. V případě dotazů
mě mohou také kontaktovat na telefonním čísle 777 755 435 nebo
emailem na barbora.hadrous@zdar.charita.cz
Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová, foto Zbyněk Čech
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Každý má otázky.
Myslíme si, že by každý měl dostat příležitost prozkoumat
křesťanskou víru, mít možnost zeptat se, na co chce, a říct, co si
myslí.
Klášterní farnost zahájila přípravu prvního kurzu Alfa v lednu 2012.
Je to tedy již více než pět let, co skupina farníků za velkého přispění otce
Vladimíra a našich jáhnů připravuje tento evangelizační kurz pro
hledající, katechumeny i pro oživení křesťanské víry ostatních farníků
a pořadatelů.
Kurz vychází z knihy „Alfa – Otazníky života“ napsané Nicky
Gumbelem (vedoucím anglikánského sboru v Londýně). Jde o patnáct
kapitol, patnáct přednášek k základním otázkám života člověka
s křesťanskou vírou. Autor využívá v textu své životní zkušenosti
s humorem a nadhledem. Našimi přednášejícími jsou vybraní kněží,
misionáři i další lektoři z řad laiků, kteří téma v základu respektují, ale
i přizpůsobují našemu prostředí.
Kurz Alfa pomáhá hledajícímu otevřít dveře. Klika je pouze na naší
straně, tam kde stojí slabý a svobodný člověk. Svoboda, jako možnost
odpovědného disponování se sebou za pomoci duchovního dialogu, je
základním článkem celého poselství. Za dveřmi je totiž ta nejúchvatnější
a nejpřitažlivější osoba, jakou lze poznat. Tato osoba má poselství,
kterému bychom měli dobře naslouchat, které nám otevírá cestu
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k takovým pokladům jako je radost, pravda, láska a naděje. Jedním
z nejdůležitějších výsledků je však poznání sebe jako syna, který je
milován. My, kteří jsme radostnou zvěst uslyšeli o něco dříve, můžeme
účastníkům popovídat o svých zkušenostech, zážitcích, zklamáních,
cestách ve světle, za šera i za tmy. Večery s Alfou probíhají po promluvě
ve „skupinkách“ po cca 6 až 8 účastnících, v příjemné atmosféře
u dobrého jídla. Kurz končí zpravidla před Vánoci. Je na každém člověku,
co s nabytou zkušeností udělá. Jak prožije a pochopí Vánoce a pak
Velikonoce a postupně si může vybudovat nejdůležitější vztah svého
života.
Kurzem Alfa, pořádaném ve velkém sále Orlovny, prošlo kolem
100 účastníků. Nevedeme statistiky, ale mnoho z nich navázalo na kurz
pravidelnou účastí na životě farnosti. Někteří se zapojili i jako pořadatelé
následujícího kurzu.
Pátý kurz Alfa bude zahájen na podzim tohoto roku. Měl by být
především pružnější svou formou. Hledáme vhodné prostory s možností
přípravy občerstvení, které by lépe vyhovovaly počtu účastníků
a potřebám kurzu. Hledáme i nové spolupracovníky.
Na závěr slova Svatého otce Františka: „Nemáme proto uzavírat dar
Jeho přítomnosti v sobě. Jsme naopak povoláni sdílet se všemi Jeho lásku,
Jeho jemnocit, Jeho dobrotu a milosrdenství. Radost z tohoto sdílení se
nezastaví před ničím, protože přináší zvěst osvobození a spásy.“
Každý pátek po mši svaté se v křestní kapli baziliky modlíme růženec
za nové účastníky kurzu Alfa.
Pavel Hrabák
Kontakt: tel. 721 100 421, alfa.klaster@gmail.com, www.kurzyalfa.cz
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ
Bílá sobota
Texty na následujících stranách lze využít pro meditaci během
adorace Bílé soboty nebo ve chvílích samoty a opuštěnosti.
Kdo nenávidí, zůstává zaživa v hrobě (Miloslav kardinál Vlk)

V dušičkovém období navštěvujeme hroby zemřelých. I já chodím tyto
dny na hřbitov a pozoruji tu tichou manifestaci mihotavého světla
rozžatých svící proti tmě. Je to důstojný protest živými květinami
ozdobených hrobů proti smrti.
Myslím při té příležitosti ale i na miliony jiných a bohužel
opomíjených hrobů. Na miliony otevřených hrobů živých mrtvých.
Evangelista Jan totiž říká: "Kdo nemiluje, zůstává ve smrti." Kdo
nemiluje, zůstává v hrobě zaživa. Kdo svého bližního nenávidí, je ve tmě
a žije ve tmě smrti a hrobu. Nenávist je smrt a připravuje smrt! To jsou
miliony hrobů živých mrtvých!
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Ano, i na tyto hroby v těchto dnech myslím. Na ty, kdo v srdci chovají
nenávist k druhým a jsou ochotni k násilí. Na ty, kdo mají v srdci smrt.
Nenávist všeho druhu totiž plodí kulturu smrti, staví hřbitov civilizace.
Co s tím dělat? Rozvoj člověka i společnosti je možný jedině
vzájemným otevřením se, vzájemnou láskou, respektem a odpouštěním.
z knížky Slova z katedrály, nakladatelství Vyšehrad
Kde nejsi, Bože? (Karel Satoria)

Bylo to první rok v klášteře v Sept-Fons. Trpěl jsem jako kůň. Stýskalo
se mi, moje fránina byla ještě dost nepoužitelná, a tak jsem nikomu
a ničemu nerozuměl, nic z toho, co jsem zoufale očekával, se nedělo, tedy
žádná extáze ani kontemplace, usínal jsem po půlnoci a po třetí hodině
vstával, prostě děs běs. Fakt to byly zoufalé první měsíce. Novicmistr mi
pomáhal, jak mohl. Snažil se mi vysvětlit, že prožívám pocit určitého
bytostného ohrožení a z toho úzkost, protože takřka všechny dosavadní
životní taktiky a strategie, které jsem si za čtyřicet let nashromáždil, si
mohu strčit za klobouk. Ve svých čtyřiceti jsem totiž měl dokonale
zmapovaný svůj život co do jeho organizace, způsobů relaxace
i případných krizových opatření. Věděl jsem prostě ke komu zajít, když je
mi nanic, měl jsem svá místa, na kterých jsem dobíjel baterky, uměl jsem
si ke své potřebě různě přeorganizovat úkoly a program, a najednou –
nic z toho. Člověka sevřel řád a bez ohledu na to, jak se cítí, zazvoní se,
všeho necháš a jdeš, kam ti určí. Od rána do večera. Můžeš si všelijak
říkat, že jsi tam svobodně, že to chceš, psychice to dá pořádně zabrat.
Pamatuji se, že jednoho podobně zoufale prožitého dne jsem dolezl do
kostela, sesul jsem se na kolena, upřel zničeně oči na svatostánek, a aniž
by tomu šlo zabránit, z úst mi vyšlo: „Není ti to už blbý?“ Záhy jsem se
omluvil…
Dominující formou mé osobní a intenzivní modlitby ve zmíněné epoše
bylo úpění až kňučení. Fakt. Několikrát jsem si vzpomněl na Václava
Havla, který vyprávěl, že má talent zabloudit v lese a vždycky, když se tak
stalo, zoufale volal: „Olgóóó!“ Já ve své ztracenosti úpěl: „Kde jsííí?!“ To
jsem vyvzdychával, a když jsem byl sám, tak vykřikoval takřka
nepřetržitě. Jednou jsem v polích vykopával pařez po nějakém starém
stromu. Jak jsem měl ve zvyku, zase jsem ukecával nebesa: „Kde jsi…“,
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a najednou poslouchám, co to říkám. Slyším sám sebe, jak povídám: „Kde
nejsi“, a zas: „Kde nejsi?“. To bylo tak zvláštní, a byl jsem z toho fakt dost
vyjevenej. Od té chvíle mi bylo hloupé vracet se k ohranému „kde jsi“.
Ne že by od toho podvečera úzkost zcela vyklidila pole, ale něco
příznivého proběhlo, jakýsi pocit určitého sdělení, že se o mně ví.
A já kupodivu pochopil, že to mám na doživotí. Kde nejsi…?
z knihy M. Vácha, K. Satoria, Život je sacra zajímavej, naklad. Cesta
Kámen, který brání životu (Anselm Grün, Mt 28,2)

Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít.
Mnozí znají pocit, že na nich leží kámen a nenechává je žít. Možná jde
o balast minulosti, o mnohá zranění a rány, které nám znemožňují vstát
a jít svou cestou. I obavy nás mohou ochromovat. Někdy nás jako kámen
na srdci tíží budoucí události: máme strach z nějakého rozhovoru,
zkoušky, těžké operace. Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi
moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně dýchat. Omezují nás. Blokují
nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme.
Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen.
Břemeno, které nám brání v životu, je odvaleno. Zase můžeme volně
dýchat. Najednou už jej necítíme – na odvalený kámen si jako vítěz sedá
anděl. Kámen se stává znamením vítězství života nad smrtí. Připomíná
nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát.
Možná jsme přemýšleli a v mnoha rozhovorech jsme se pokoušeli
osvobodit se od tíhy kamene, ale nebylo to k ničemu. Najednou však
vstupuje do našeho života anděl, a aniž bychom tušili, jaký proces v nás
probíhá, je kámen odvalen a my zase cítíme život.
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Mnozí lidé mají srdce z kamene. Natolik se uzavřeli citům, že jejich
srdce ztvrdlo na kámen. Jsou chladní, stranou života. Za kamenem, který
uzavírá hrob, tlí mrtvola. V příběhu o Lazarovi symbolizuje kámen na
jeho hrobě absenci vztahů. Kdo leží za kamenem, ztratil vazby k lidem.
Ježíšova láska proniká i kamenem. Je tak silná, že i skrze něj znovu
probouzí přátelský vztah. Sahá až do hrobu.
V příběhu o Lazarovi zasahuje Ježíšova láska Lazarovo mrtvé srdce
a probouzí ho k novému životu. V Ježíšově vzkříšení posílá Otcova láska
anděla, aby odvalil kámen. Otcova láska proniká až do temnoty smrti.
Otcova láska Syna probouzí. Patří ale i nám. Otec pošle svého anděla
i k nám, když se uzavřeme v hrobě svého strachu a strnulosti. Jeho láska
odvalí kámen, který nás pevně drží v hrobu, a probudí nás k novému
životu.
z knihy Tajemství velikonoční radosti, Karmelitánské nakladatelství
Aleluja rozkvetlo v srdcích učedníků (Benedikt XVI.)

Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv
„aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte
Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům,
od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti
a zmrtvýchvstání.
Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků a učednic
onoho velikonočního rána v Jeruzalémě… Zdá se, jako bychom skoro
slyšeli jejich hlasy: hlas Marie z Magdaly, která jako první viděla
zmrtvýchvstalého Pána v zahradě blízko Golgoty; hlasy žen, které ho
doprovázely a které – vystrašené a šťastné – běžely podat učedníkům
zprávu o prázdném hrobu; hlasy obou učedníků, kteří se vydali smutní
na cestu do Emauz a vrátili se večer do Jeruzaléma plni radosti z toho, že
slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali „při lámání chleba“; hlasy
jedenácti apoštolů, kteří ho týž večer viděli, když se mezi nimi objevil ve
večeřadle, ukázal jim rány po hřebech a kopí a řekl: „Pokoj vám!“ Tato
zkušenost jednou provždy vepsala aleluja do srdce církve! A také do
našeho srdce.
z knihy 365 dní s Benediktem XVI., Karmelitánské nakladatelství
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PLÁNOVANÉ OPRAVY (nejen) NA ZELENÉ HOŘE
Římskokatolická farnost ve Žďáru nad Sázavou 2 vstupuje do nové
investiční sezóny s dalšími plány v obnově baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Mikuláše a s očekáváním zahájení dlouhodobé obnovy
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
V bazilice v letošním roce dojde k pokračování v restaurátorské
obnově varhan, jejíž součástí bude obnova vzduchové varhanní soustavy,
realizovaná předním českým varhanářem MgA. Daliborem Michkem. Na
investici v předpokládané výši 950 000 Kč se kromě farnosti finančně
podílejí i Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina.
K nejvýznamnější investici v novodobé historii farnosti bude patřit
obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Farnost pro tento
záměr získala z Integrovaného regionálního operačního programu
garanci přidělení dotační částky ve výši 40 mil. Kč. V plánovacím období
let 2017 – 2020 dojde k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela
a jeho nejbližšího okolí. Pro rok 2017 je plánováno zahájení prací na
restaurování vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou
výměnou oken viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou
rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění
původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného
mobiliáře kostela.
V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných
aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy
kostela. Ukončení této fáze obnovy je plánováno na rok 2020, kdy bude
po skončení hlavních stavebních prací upraven vnější komunikační
systém a poutní louka uvnitř areálu.
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Farnost v současné době připravuje podklady pro podání další
žádosti v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního programu
pro plánovací období 2018 – 2022. V případě úspěchu bude obnova
poutního areálu pokračovat restaurováním obvodového ambitu, jejíž
součástí bude kromě samotné obnovy omítek i restaurátorská
rekonstrukce povrchové štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění
sochařské výzdoby.
Ing. František Laštovička
Ačkoliv se hned po svatojánské pouti začne na Zelené hoře
s opravami, provoz kostela nebude přerušen. Jednotlivé práce na sebe
budou navazovat až do roku 2021, a tak se v poutním areálu bude stále
něco dít. V roce 2016 prošlo Zelenou horou před 36 000 návštěvníků
a věřím, že byli naši hosté spokojeni i s průvodcovskou službou. Myslím,
že paní kastelánka Bc. Lenka Houbová a celý tým průvodců odvedli
dobrou práci, často v náročných podmínkách. Vždyť jediné zázemí je
malá kancelář o rozměrech 2x3 metry, bez toalet, často v chladu a větru,
který je na Zelené hoře i tehdy, kdy je všude okolo úplné bezvětří! Navíc
od loňska je otevřeno i v pondělí, a pokud se sejde více skupin, musí být
průvodci vynalézaví a začínat prohlídku v ambitech, na chóru nebo pod
starým bukem... V letošním roce přibude ještě pár dalších úkolů:
pravděpodobně bude otevřená i bazilika v hlavní sezóně. Muzeum Nové
generace bude i nadále provázet bazilikou v rámci prohlídkové trasy, ale
nyní bude možné přijít jen do baziliky, k modlitbě i prohlídce. A protože
je Rok baroka a Krchůvek byl často nepovšimnutý, bude v červenci a
srpnu otevřeno i tam – alespoň 3 dny v týdnu. V bazilice bude
symbolické vstupné za odborný výklad, na Krchůvek se bude chodit bez
vstupného. Tento krásný prostor malého hřbitova byl původně navržen
Janem Blažejem Santinim-Aichlem. Dnes je to velmi malebné místo:
kromě původních kovových křížů jsou v prostoru hřbitova deponovány
také 4 původní sochy z mostu, zbylé čtyři sochy budou přivezeny až po
zrestaurování. Hřbitůvek je od srpna 2014 ve vlastnictví farnosti. V
loňském roce prošel terénními úpravami a byla vysazena nová tráva. S
pracemi vydatně pomohli naši pomocníci spolu s přáteli z Anglie....
Děkuji všem pomocníkům, sponzorům, modlitebníkům, ženám i mužům,
kteří o tato posvátná místa pečují.
P. Vladimír Záleský
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240 balónků k 240. výročí brněnské diecéze
Ve čtvrtek 29. června 2017 v pravé „petrovské“ poledne v 11:00 hodin
vzlétne z Petrova k nebi 240 nafukovacích balónků jako symbolické
poděkování Bohu. Brněnské biskupství si tak v den slavnosti diecézních
patronů sv. Petra a Pavla připomene 240. výročí svého založení
(5. prosince 1777).
Již v 9.30 hodin bude brněnský diecézní biskup Mons Vojtěch Cikrle
předsedat pontifikální bohoslužbě při příležitosti ukončení školního
roku. Poté (v 9:55 hodin) biskup Cikrle promluví k výročí založení
diecéze a v 11:00 hodin vypustí přítomní 240 modrých, bílých, žlutých
a červených balónků. (Barvy vycházejí z barev vlajky brněnské diecéze.)
Večerní mši v 17:30 hodin bude předsedat Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Právě z olomoucké
diecéze se v roce 1777 brněnská „odpojila“ a v Olomouci tím vzniklo
arcibiskupství.
Založení Biskupství brněnského
je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které
v sedmdesátých letech 18. století radikálně zasáhly do života církve
v celé habsburské monarchii.
Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže
Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství
a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového, se sídlem
v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777.
Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František
Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný
biskup olomoucký. Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala 151 farností
v osmnácti děkanátech.
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Současným diecézním biskupem brněnským, v historickém sledu
třináctým v pořadí, je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (*1946), kterého
jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. dne 14. února 1990.
Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který navštívil
brněnskou diecézi. V neděli 27. září 2009 slavil na tuřanském letišti
bohoslužbu společně se sto dvaceti tisíci poutníky.
Hlavními patrony brněnské diecéze
stejně jako katedrály v Brně na Petrově jsou svatí apoštolové Petr
a Pavel. Slavnost posvěcení katedrály je připomínána 21. května.
Rozloha diecéze je 10 668 km2. Na tomto území žije
1 386 928 obyvatel (údaj ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011), z toho
se k římskokatolické církvi hlásí cca 500 000 osob (tj. 36 %).
O současných 450 farností se stará 346 kněží, z toho je 90 řeholních.
Působí zde také 43 trvalých jáhnů. K počtu 608 kostelů, 531 kaplí
a 220 kapliček přibylo v letech 1990 až 2013 dvanáct novostaveb kostelů
a 32 novostaveb kaplí.
Na území brněnské diecéze se nachází 61 poutních míst, z nichž
třiatřicet je zasvěceno Panně Marii. K nejvýznamnějším poutním místům
patří Brno-Tuřany, Hluboké Mašůvky, Kostelní Vydří, Křtiny u Brna,
Přibyslavice, Sloup v Moravském krasu, Vranov u Brna, Zelená hora u
Žďáru nad Sázavou a Žarošice.
Po roce 1990 obnovilo nebo zahájilo svou činnost v brněnské diecézi
jedenáct církevních škol v Brně, Jihlavě, Slavkově, Třebíči a Žďáru nad
Sázavou.
Další připravované akce k oslavě založení brněnské diecéze:
Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ
Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
na Petrově 18. června 2017 v 17.00 hodin oratorium Mesiáš.
V sobotu 2. září 2017 oslaví více než dva tisíce přítomných založení
diecéze s brněnským diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem na
14. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou.
Biskup Cikrle jubilejní rok ukončí v sobotu 2. prosince 2017
děkovnou bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla spojenou
s oceněním farníků.
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Za panem kardinálem Miloslavem Vlkem
Kardinál Miloslav Vlk se
narodil 17. května 1932
v jihočeské Líšnici. V letech
1955–1960 studoval na
Filosofické
fakultě
Univerzity Karlovy obor
archivnictví, poté krátce
pracoval
jako
archivář.
V roce 1964 odešel studovat
na CMBF do Litoměřic a v
roce 1968 byl vysvěcen na
kněze. Po svém vysvěcení
byl jmenován sekretářem
českobudějovického biskupa
Josefa Hloucha. V roce 1971
však musel toto místo z
rozhodnutí komunistických
úřadů opustit a odejít
spravovat malé farnosti
(Lažiště a Záblatí, posléze
Rožmitál pod Třemšínem). V
roce 1978 mu byl odebrán
státní souhlas. V letech
1978–1988 pracoval jako umývač oken a posléze archivář v Praze, kde
zároveň tajně vykonával své kněžské povolání. 1. ledna 1989 obdržel
státní souhlas zpět a působil nejprve na Klatovsku, později na Šumavě.
Dne 14. února 1990 byl jmenován biskupem českobudějovickým
(vysvěcen a intronizován 31. března 1990). Mezi roky 1991 a 2010
působil jako 35. pražský arcibiskup a 23. primas český.
Kardinál Vlk podlehl zákeřné rakovině plic, kterou u něj lékaři
diagnostikovali v návazných vyšetřeních po částečném kolapsu na Štědrý
den 2016. Po nerovném boji 18. března smířen s Bohem zemřel.
Fotky pana kardinála z baziliky Nanebevzetí Panny Marie Jiří Přichystal
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Zápis z farní kroniky v klášteře ze dne 20. února 2009
Blahopřeji k titulu Basilica minor. Tento chrám si titul zaslouží.
Ať jeho krása povznáší všechny, kdo sem vcházejí, k Božímu trůnu.
Pán Vám všem žehnej!
+ Miloslav kard. Vlk
Ježíš Kristus, zmrtvýchvstalý, přítomný a živý v církvi, je Bůh blízký.
Proto také kniha, která byla napsána k mým osmdesátinám, má titul Bůh
blízký. Mojí životní zkušeností je, že víra není jen filosofickým
přesvědčením, ale zkušeností, že Bůh byl v mém životě. V roce 1952 jsem
šel po maturitě na pouť do jihočeského poutního místa Lomec, abych
hledal odpověď na to, co dělat, když mě po maturitě komunisté nepustili
na vysokou školu. A tam jsem tehdy slyšel při čtení z Písma větu z
prvního listu svatého Petra „Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás
Bůh povýšil, až k tomu přijde čas.“ Touto větou jsem se nechal v mém
životě vést. Nedovolili mi studovat vysokou školu – a za 15 let jsem pak
měl dvě vysoké školy – filosofickou fakultu jako archivář a teologickou
fakultu jako kněz. Když jsem pak byl v roce 1994 jmenován kardinálem,
tak při této ceremonii se četlo z Písma. A najednou slyším: „Pokořte se
pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas.“ Byl
jsem tehdy úplně šokován, protože jsem cítil, jak Bůh mi říká: Tato věta,
která tě vedla, se nyní uskutečňuje. Teď přišel čas, abych tě povýšil. V
mém životě mi byl Bůh Bohem blízkým, který byl přítomen na mých
životních cestách, a ten mě provázel a posiloval, zvláště v údobí deseti
let, kdy jsem umýval výklady.
Miloslav kardinál Vlk
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Svatořečení pasáčků z portugalské Fátimy
Papež František oficiálně uznal zázraky na přímluvu dvou fatimských
dětí, sourozenců Franciska a Jacinty Martoových, a podepsal dekret pro
jejich svatořečení. Kromě toho schválil kanonizaci 30 brazilských a 3
mexických mučedníků.
Fatimské sourozence, kterým se v roce 1917 u portugalské Fátimy
zjevila Panna Maria, by mohl za svaté papež prohlásit u příležitosti stého
výročí uznaného zázraku v polovině května. František bude v tu dobu na
návštěvě portugalského poutního místa.
Třem fátimským pasáčkům ovcí – Franciscovi a Jacintě Martoovým
a jejich sestřenici Lúcii dos Santosové – se Panna Marie zjevila 13. května
1917. Poté se Panna Maria dětem zjevila ještě několikrát a sdělila jim tři
tajemství. Zjevení uznal biskup z nedalekého města Leiria za věrohodné
až v roce 1930.
Jacinta zemřela v roce 1919 a Francisco o rok později. Lúcia se stala
později řádovou sestrou a zemřela v roce 2005 ve věku 98 let.
Sourozence Martoovy blahořečil už v roce 2000 papež Jan Pavel II, Lúcia
dos Santosová by se blahoslavenou mohla stát v dohledné době.
Papež František navštíví v květnu poutní místo Fátima jako v pořadí
již čtvrtá hlava katolické církve. Poprvé sem přijel v roce 1967 Pavel VI.,
Jan Pavel II. tu byl dokonce třikrát (1982, 1991 a 2000), Františkův
předchůdce Benedikt XVI. do portugalského města zavítal před sedmi
lety. Jan Pavel II., na kterého spáchal 13. května 1981 na Svatopetrském
náměstí atentát turecký extremista Mehmet Ali Agca, připisoval své
přežití právě ochraně Panny Marie Fátimské.
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI

Cesta byla dlouhá
a namáhavá,
Ježíš
znovu upadl. Mohl
zůstat ležet, ale vstal
a šel dál, aby nás
zachránil.

Jak často se nám
třeba jen nechce ráno
vstát z postele, zvlášť
když nás čeká nějaký
těžký
úkol.
Rádi
bychom zůstali ležet
a pak
se
nějak
vymluvili.
I v takové
chvíli nám může být
Ježíš
příkladem
a posilou.
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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 a první pátek v 8:00
Návštěvy nemocných: První pátek v měsíci a dle potřeby
Duchovní správce: R.D. Mgr. Blažej Hejtmánek
Kontaktní adresa: Fara u svatého Prokopa, Tvrz 12,
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Telefon: 566 625 943
Mobil: 728 370 027
E-mail: zdar-mesto@dieceze.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz
Kancelářské hodiny: Středa 10:00 – 12:00 a 14:00 – 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: R. D. Mgr. 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: zdar-klaster@dieceze.cz, zalesky@dieceze.cz
Web: www.zdarskefarnosti.cz
Návštěvy nemocných jsou každý první pátek v měsíci a na požádání. Pokud
víte o někom, kdo je dlouhodobě nemocný nebo v nemocnici a přistupoval ke
svátostem, informujte nás prosím o něm.
Zpravodaj žďárských farností, Velikonoce 2017: P. Blažej Hejtmánek,
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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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH
Místo

Datum
So 13. 5.

Pouť

Zelená hora

Ne 14. 5.

Sv. Jan Nepomucký

Út 16. 5.
Zelená hora

So 27. 5.

Počítky

Ne 28. 5.

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

17:15
Pouť motorkářů
(pietní vzpomínka)
Navštívení Panny
Marie

10:00
12:00

Ne 11. 6.

Nejsvětější Trojice

15:00

Ne 11. 6.

Nejsvětější Trojice

10:30

Ne 18. 6.
Ne 18. 6.
Ne 2. 7.

Sv. Kateřina | Boží Tělo
Pouť k sv. Antonínovi
Sv. Prokop

11:00
15:00
7:30, 10:30, 18:00

St 5. 7.

Sv. Cyril a Metoděj

12:00

Vysoké

Ne 16. 7.

Mělkovice
Cikháj

Ne 23. 7.
Ne 30. 7.

Křižánky

Ne 6.8.

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

Mše svatá
17:00
6:00, 7:30, 9:00, 10:30,
14:30

Ne 13. 8.

Panna Maria
Karmelská
Sv. Anna
Sv. Anna
Panna Maria,
Pomocnice křesťanů
Nanebevzetí
Panny Marie

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

So 2. 9.

Diecézní pouť rodin

9:30 – 16:00

Ne 3. 9.
Ne 10. 9.

Sv. Andělé strážní
Narození Panny Marie

11:00
9:00

Ne 17. 9.

Panna Maria Bolestná

12:00

Ne 1. 10.

Sv. Václav

14:00
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Plakát pašije
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