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JEŘÁBY V MLZE 
Bohuslav Reynek 

 
Rudých sluncí dvanáctero 

prosakuje v ranní šero, 

bílé, poslední se rodí. 

Země, zaplavená dýmy, 

protkána je zjeveními 

zvířat, kol a vln a lodí. 

Hroudy chroptí a pluh sténá, 

po humnech je rozestřena 

mlha jako váhy duší. 

Roste vše, vše nablízku je. 

Troubu vzkříšení si kuje 

anděl v čekající hluši. 

 



 
Dobré ráno, přátelé! 

 
Prožíváme postní dobu, která nás jaksi připoutává ke Kristovu 

kříži. V pobožnostech křížové cesty rozjímáme nad tajemstvím jeho 
bolesti a smrti. Vrcholem tohoto připoutání bude liturgie Svatého 
týdne, kdy na Květnou neděli zaslechneme nejen „Hosana!“, ale také 
„Ukřižuj!“ a na Velký pátek budeme v tichosti odcházet od „Božího 
hrobu“.  

  Kristovi učedníci toto přimknutí k jeho kříži prožívali a i my 
v dnešní době na tomto prožitku máme mít podíl. Cesta kříže a bolest 
z bolesti druhého tříbí vztahy, vzbuzuje touhu druhému pomoci 
a vede k jisté úzkosti, když to nejde. 

  Učedníci a učednice Kristovi to vše velmi dobře prožívali až na 
Golgotu do posledního „Dokonáno jest“. A pak nastala prázdnota. 
Podle evangelistů tak velká, že se Kristovi přátelé raději skryli před 
zraky tohoto světa. Ale naštěstí pro učedníky, a tedy i pro nás, po 
soumraku kříže a noci hrobu nastalo nové jitro. Nastalo takové jitro, 
že pozdrav „Dobré ráno!“ – jak bychom to řekli asi my dnes – dostává 
naprosto úžasný rozměr. Žádné ráno nikdy v dějinách lidstva nebylo 
tak dobré jako ráno Kristova zmrtvýchvstání. Pro koho to bylo a je 
dobré ráno? Pro Kristovy přátele.  

  My, protože jsme s Kristem ve křtu neoddělitelně spojeni, jsme 
jím samým nazýváni přáteli. Je to velmi čestné a důstojné oslovení. 
A i pro nás má o velikonočním jitru platit pozdrav: „Dobré ráno, 
přátelé!“  

Přejeme nám všem na konci této postní doby, aby naše přimknutí 
ke Kristovu kříži vedlo k upevnění přátelského vztahu k Pánu Ježíši. 

   Přejeme nám všem, abychom o velikonočním ránu žasli nad tím, 
jak je toto ráno dobré. Tak dobré, že lepší být nemůže. A také 
abychom po vzoru učedníků nezůstali se svou vírou uzavřeni před 
zraky tohoto světa, ale aby se Kristus, náš Spasitel, stal i naší jistotou, 
že je velmi správné mluvit o tom velkém dobru, které nám prokázal 
sám Pán. 

Váš P. Blažej Hejtmánek 
P. Vladimír Záleský 
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VELIKONOČNÍ PROGRAM 

 
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 
 

Velikonoční svátost smíření: 
Pondělí 26. března od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 19:00 (cizí zpovědníci) 
Úterý 27. března od 9:00 do 11:00 
Zelený čtvrtek – 29. března, památka Večeře Páně: 

19:00 mše svatá, do 22:00 tichá adorace 
Velký pátek – 30. března, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

8:00 ranní chvály, po nich adorace do 22:00 (kaple sv. Barbory) 
10:00 křížová cesta pro děti, 14:00 křížová cesta pro dospělé, 
15:00 velkopáteční obřady (kostel sv. Prokopa) 

Bílá sobota – 31. března: 
   9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, adorace do 20:00 (kaple sv. Barbory) 
   Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá (s udělováním křtu a biřmování) 
Neděle – 1. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 
 7:30, 10:30 (chrámový sbor) a 18:00 mše svaté s žehnáním pokrmů 
Pondělí velikonoční – 2. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté 
 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
Zelený čtvrtek – 29. března, památka Večeře Páně: 

17:00 mše svatá, do 22:00 adorace 
Velký pátek – 30. března, památka Umučení Páně (den přísného postu): 
 Kostel bude otevřen od 13:00 do 22:00 k adoraci 

16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady, zpívá FONS 
Bílá sobota – 31. 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 – 1. 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 – 2. 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 

Večery chval 
Každou druhou sobotu v měsíci v 19:30 hodin chválíme Pána. Místo 

setkání a modlitby provázené duchovním slovem kněze, s možností 
svátosti smíření. Další informace na www.vecerychval.cz. 
- 14. dubna – Večer chval v kostele sv. Prokopa. 
- 12. května – Večer chval v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře (pouť sv. Jana Nepomuckého). 
- 9. června – Večer chval po mši svaté v rámci Kongresu o Božím 
milosrdenství ve Slavkovicích (El_worship a poté Espé). 

Těšíme se na vás:) 
 
ŽĎÁR I   Každý pátek od 17:00, fara u svatého Prokopa 

Katecheze Dobrého pastýře 
Každý pátek od 17:00 na faře u sv. Prokopa setkání předškolních dětí 
s programem odpovídajícím liturgické době. Děti se přiměřeně svému 
věku seznamují s biblickými událostmi přístupem, který bude aplikovaný 
v dětské skupině Hvězdička. 
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ŽĎÁR I  Sobota 14. dubna v 18:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Svátost nemocných 
V sobotu 14. dubna bude při mši svaté v 18:00 hodin udělována v kostele 

svatého Prokopa svátost nemocných. Od 16:30 můžete využít příležitost 

k svátosti smíření. 
 
ŽĎÁR II  8. května, 12. – 13. května, 16. května, kostel svatého Jana Nepomuckého 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 
Úterý 8. května 
Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu 

Krojová pouť se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 

s následujícím programem: 

- 9:00 – 10:00 shromáždění účastníků v areálu kláštera 

- 10:00 procesí z baziliky do poutního kostela na Zelené hoře 

- 10:30 poutní mše svatá 

- 12:00 – 15:00 program pro účastníky: prohlídka poutního kostela, 

baziliky a barokní galerie s přednáškou; folklorní veselice 

s občerstvením v areálu Zelené hory. 

Po hudební stránce zajistí doprovod poutní slavnosti Venkovská kapela 

a Horácká cimbálová muzika. 

Pátek 11. května 
18:30 Ing. Petr Macek, Ph.D.: Historie a architektura Zelené hory 
Odborná přednáška pro širokou veřejnost. 
Sobota 12. května 
17:00 poutní mše svatá, zpívá Chrámový sbor od sv. Prokopa 
Po mši svaté průvodcovské slovo Ing. Petra Macka, Ph.D. 
19:30 Večer chval 
Neděle 13. května 
6:00 mše svatá  
7:30 mše svatá – slouží P. Miloš Kabrda 
9:00   mše svatá – slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D., zpívá schola 
10:30 mše svatá – slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D., zpívá FONS 
14:30 mše svatá s májovou pobožností 
Středa 16. května  
18:00 mše svatá v den svátku sv. Jana Nepomuckého 
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ŽĎÁR II  8. – 10. května, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou 
Farní obnova ve Žďáře nad Sázavou II. bude začínat v úterý 8. května 

v 16:30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie slavnostním Te Deum 
a úvodní přednáškou. Ve středu a ve čtvrtek bude od 16:30 hodin 
společná modlitba, následovat bude v 17:15 mše svatá a po ní přednáška. 
Po přednáškách bude každý den adorace a příležitost ke sv. zpovědi 
nebo duchovnímu rozhovoru. Téma letošní duchovní obnovy: „Čemu nás 
mohou naučit otcové pouště?“ Od svatého Antonína Poustevníka, 
Pachomia, Makaria a dalších se i dnes můžeme naučit moudrosti, askezi, 
tichosti a hloubce modlitby. 

 
ŽĎÁR I  Neděle 6. května v 10:00, kostel svatého Prokopa 

 ŽĎÁR II  Neděle 27. května v 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

První svaté přijímání 
Prosíme vás o modlitbu za naše děti a jejich rodiny. 

 
ŽĎÁR II  Sobota 19. května 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. 

 
ŽĎÁR I  Neděle 3. června v 9:00 a 18:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Slavnost Těla a Krve Páně 
V neděli 3. června budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté 

budou v 9:00 a 18:00 hodin. Mše svatá v 7:30 nebude. Po mši svaté 
v 9:00 hodin bude následovat eucharistický průvod městem k oltářům, 
který společně zakončíme opět v kostele zpěvem Te Deum a svátostným 
požehnáním. Při této slavnosti lze získat i plnomocné odpustky za 
obvyklých podmínek. 
 

ŽĎÁR I  Středa 13. června v 18:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Pouť Nového Jeruzaléma 
 Ve středu 13. června se při mši svaté v 18:00 hodin uskuteční v naší 
farnosti prosebná pouť tří děkanství brněnské diecéze (boskovického, 
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velko-meziříčského a žďárského) Nový Jeruzalém. Srdečně zveme 
i farníky obou našich farností. 
 

ŽĎÁR II  29. června až 1. července v 16:00 hodin, bazilika a Zelená hora 

Modlitební triduum Modliteb matek 
Společenství Modlitby matek srdečně zve farníky obou našich farností 

na tradiční modlitební triduum, konané letos v netradičním čase. Termín 
konání: 29. června v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Mikuláše, 30. června v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře a 1. července opět v bazilice. Začátek vždy v 16:00 hodin. Zváni jsou 
všichni, kdo cítí potřebu modlit se za svoje děti, rodiny, za naši vlast, za 
křesťanskou budoucnost Evropy, za celý svět! 

 
BRNO  23. června v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Kněžské a jáhenské svěcení brněnské diecéze 
Dá-li Pán Bůh, vysvěcen bude také náš jáhen Tomáš Marada. Primice 

v Hodoníně je plánována na neděli 24. června v 15:00 hodin. Primice 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie se bude konat 8. července v 9:00 
hodin. 
 
ŽĎÁR I  Neděle 1. července, 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 II  9. – 12. července, Brdy 

Letní puťák: Brdy 
Pohoří ve středních Čechách budeme procházet od severu k jihu, od 

Hřebenů, přes Střední Brdy až k Jižním Brdům. V pondělí ráno přijedeme 
vlakem do Dobřichovic u Prahy a odtud projdeme Hřebeny, kolem 
poutního kostela sv. Maří Magdalény u Mníšku pod Brdy, dále ke 
Klondajku – opuštěné raketové základně. Z rozhledny na Studeném 
vrchu uvidíme z jediného místa Sněžku, Krušné hory i Šumavu.  V dalších 
dnech budeme putovat územím, kam se dlouhá desetiletí vůbec nesmělo, 
krajinou, která připomíná vřesoviště skotské vrchoviny a kde bylo 
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donedávna vojenské pásmo. V závěru putovního tábora přijdeme 
k poutnímu místu u sv. Dobrotivé v Zaječově a zdoláme nejvyšší bod – 
Tok (865 m n.m.). Domů se budeme vracet z Příbrami, od Panny Marie 
Svatohorské...  

Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii. Podrobné informace obdrží 
všichni přihlášení v květnu. Výpravu budou jako každý rok doprovázet 
manželé Martin a Blanka Bořilovi. Těším se na společné dobrodružství!                                                             

                                                                                    P. Vladimír Záleský 
 

ŽĎÁR I  15. – 28. července, 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 e-mailu 
kolping@kolping.cz. 
 
 ŽĎÁR II  17. – 25. července, Itálie 

20. diecézní expedice mládeže: Toskánsko 
Pěší putování po Via di San Francesco nás letos zavede z Gubia na La 

Vernu. 
 

ŽĎÁR II  12. a 15. srpna, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie 
 Nanebevzetí Panny Marie jsou zasvěceny všechny kostely 

cisterciáků. Její slavnost je hlavní poutí klášterské farnosti. 
 

ŽĎÁR II  12. – 18. srpna, Fryšava 

10. letní chaloupka 
Zveme všechny děti od 7 do 12 let na X. Letní chaloupku, která se 

uskuteční od neděle 12. do soboty 18. srpna 2018 na faře na Fryšavě. 
Přihlášky budou k dispozici v bazilice vzadu na stolečku či na internetu. 
Těšíme se na společně strávený čas. 
 

mailto:kolping@kolping.cz
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ŽĎÁR I  18. – 24. srpna, Opatov 

Letní tábor farnosti svatého Prokopa 
Letní tábor farnosti svatého Prokopa letos proběhne v Opatově. 

Přihlášky a podrobnější informace najdete v kostele sv. Prokopa a na 
webových stránkách farnosti. 
 

 
ŽĎÁR II  19. – 24. srpna, Severní Čechy, ubytování v Jiřetíně 

Farní pěší pouť – poutní místa Severních Čech 
Pěší poutě jsou stále více oblíbené. Jsou to exercicie za pochodu – tak 

by to mělo být i letos.  
 
 ŽĎÁR II  Sobota 1. září, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

15. diecézní pouť rodin 
 Letos vyzkoušíme něco nového: na pouť rodin bude možné putovat 
pěšky, delší trasa povede od kostela Navštívení Panny Marie v Obyčtově, 
kratší trasa začne u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Oba 
proudy se setkají v 15:00 v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře a odtud společným procesím dojdou do baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie, kde bude v 16:00 hodin mše svatá. Pouť se koná v Den 
modliteb za péči o stvoření. 
 
 ŽĎÁR I  Středa 12. září, celý den, kostel svatého Prokopa 

 ŽĎÁR II  Pátek 14. září, celý den, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Adorační den ve farnosti 
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci 
a vzájemné modlitbě. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPRAVA – Článek o kněžích jubilantech ve vánočním čísle zpravodaje 
mohl vyvolat nesprávný dojem, že P. Jan Kubát také patří mezi kněze, 
který si Pán již povolal na věčnost. P. Kubát v současnosti stále působí 
jako výpomocný duchovní ve farnosti Rožná. Za chybu se omlouváme.  
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Charita nabízí pronájem kompenzačních pomůcek 
 

Pečujete o blízkého, který náhle onemocněl nebo utrpěl úraz? 
Potřebujete zapůjčit pomůcku a ulehčit péči jemu i sobě?  

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje již několik let pronájem 
kompenzačních pomůcek. Tato služba je určena seniorům, nemocným 
a lidem, kteří jsou propuštěni z nemocničního léčení. Oslovit nás mohou 
i rodiny, které se starají o své zestárlé či nemocné rodiče. 

Pronájem pomůcek pomůže překlenout dobu, která je potřebná 
k vyřízení pomůcky přes zdravotní pojišťovnu, popřípadě nabídne 
zapůjčení pomůcky na nezbytně nutnou dobu. Pomůcku Vám 
pronajmeme také v případech, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu. 

K pronájmu nabízíme různé typy chodítek, klozetová křesla, sedačky, 
protiskluzové podložky do vany, sedačky pod sprchu, nástavce na WC, 
polohovací lůžka, antidekubitní matrace, žebříčky k lůžkům, hrazdy na 
polohování, opěradla pod záda, stolky k lůžkům, invalidní vozíky apod.  

K pronájmu není třeba potvrzení lékaře. Ceník je umístěn na 
webových stránkách www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.  

V případě zájmu o pronájem kontaktujte vedoucí služby Martinu 
Zapletalovou na telefonním čísle 734 796 796 nebo na emailu 
martina.zapletalova@zdar.charita.cz 

 
Lenka Šustrová, foto Zbyněk Čech  
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ 
 

Radostné ráno velikonočního jitra 
 

Po agonii Zeleného čtvrtku, bolesti Velkého pátku a opuštěnosti Bílé 
soboty přichází Velká noc a Velikonoční jitro. Ráno zmrtvýchvstání je 
zprvu nenápadné a tiché, záhy však přechází v ohromení a úžas a přináší 
zásadní otázku lidské spásy: Kdo uvěří? 

 

Všechno najde svoje místo 
 
Když jsme zpívali Benedicamus Domino se dvěma Aleluja na konci 

Chval, připadalo mi, jako by uběhly pouze tři dny od té doby, kdy jsme to 
zpívali naposledy před dvěma měsíci. 

 Všechny velikonoční antifony s Aleluja se mi vracejí s bohatými 
představami nejšťastnějších dní v mém životě. Sedm velikonočních 
období, jež jsem prožil v klášteře, to sedmé právě začíná. Rok odpočinutí. 
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 Všechny jabloně se na Velký pátek obalily květy. Pršelo a ochladilo 
se, ale dnes je velice jasno s čistým, čistým nebem. Vrba je samá zeleň. 
Všechno je v rozpuku. 

 O těchto velikých svátcích vystupujete na vrchol planiny svého 
duchovního života, abyste získali na všechno nový pohled. Zvláště 
o Velikonocích. Velikonoce jsou něčím, čím asi bude vstup na věčnost, 
když náhle, plni míru, jasně poznáte všechny své chyby stejně jako to, co 
jste dělali dobře, a všechno najde svoje místo. 

Thomas Merton, z knihy Jonášovo znamení 

 
 
Nechat se přemoci Kristem 

 
Nový krok byl učiněn a šíří se dál. Noví lidé již tu a tam na zemi žijí. 

Některé z nich lze zatím jen stěží rozeznat, některé lze poznat snadno. 
Člověk se s nimi čas od času setká. Jejich hlas a tvář jsou jiné nežli naše: 
silnější, tišší, šťastnější a zářivější. Zbožným lidem, jaké znáte ze zbožné 
četby, se ale příliš podobat nebudou. Nevábí k sobě pozornost. 

Stát se novými lidmi znamená přijít o to, čemu říkáme naše já, vyjít ze 
sebe a růst do Krista. Jeho vůle se má stát naší vůlí a jeho myšlení naším 
myšlením, máme mít mysl Kristovu, jak stojí v Bibli. 

Je-li Kristus jeden a má-li být takto uvnitř nás všech, neznamená to 
snad, že máme být jeden jako druhý? Možná to tak vyznívá, ve 
skutečnosti tomu tak ale není. 

Představte si člověka, který neví nic o soli. Dáte mu špetičku ochutnat 
a on ucítí zvláštní ostrou chuť. Pak mu řeknete, že se u vás sůl přidává do 
všech jídel. Odpoví vám, že v tom případě u vás všechno chutná stejně, 
protože tato výrazná chuť je tak silná, že zabije chuť čehokoli jiného. My 
ale víme, že sůl má účinek právě opačný. Místo, aby chuť zahubila, 
zvýrazní ji. Skutečná chuť mnohdy nevyjde najevo, dokud jídlo neosolíte, 
a ani lidskou osobnost přidáním Krista neudusíte. 

Čím víc se zbavíme svého já a čím víc se necháme přemoci Kristem, 
tím opravdověji se staneme sami sebou. Je ho tolik, že ani miliony 
a miliony malých Kristů nemohou stačit, aby byl plně vyjádřen. 
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Jak monotónně jsou si podobní všichni velcí tyrani; jak úžasně se liší 

všichni velcí světci. Nenechávejte si nic pro sebe. Nic, čeho jste se 
nevzdali, vám nikdy nebude patřit. Nic ve vás, co nikdy nezemřelo, nikdy 
nepovstane z mrtvých. Starejte se o sebe a nakonec naleznete jen 
nenávist, samotu, zoufalství, vztek, zkázu a úpadek. Ale hledejte Krista 
a naleznete ho a k němu vám bude všechno přidáno. 

C. S. Lewis, z knihy K jádru křesťanství 
 

„Už jde Kristus, má naděje“ 
 

 Kéž vás všechny dostihne jásavý hlas církve těmito slovy, která 
starobylý hymnus vkládá do úst Marie Magdalské, jež jako první onoho 
velikonočního rána potkala Ježíše zmrtvýchvstalého. Běžela pak za 
ostatními učedníky a oznámila jim se sevřeným srdcem: „Viděla jsem 
Pána!“ (Jan 20,18). Také my, kteří jsme prošli pouští doby postní 
a bolestnými dny Pašijí, dáváme dnes prostor vítěznému zvolání: „Vstal 
z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“ 

Každý křesťan znovu prožívá tuto zkušenost Marie Magdalské. Je to 
setkání, které mění život: setkání s jedinečným Člověkem, který nám 
umožňuje zakoušet veškerou dobrotu a pravdu Boha, který nás 
osvobozuje od zla nikoli povrchně a dočasně, nýbrž radikálně, úplně nás 
uzdravuje a vrací nám naši důstojnost. Marie Magdalská říká Ježíši „má 
naděje“, protože to byl On, který jí umožnil se znovu narodit, daroval jí 
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novou budoucnost, dobrý život svobodný od zla. „Kristus, má naděje,“ 
znamená, že každá moje touha po dobru nachází reálnou možnost v Něm. 
S Ním mohu doufat, že můj život bude dobrý, plný a věčný, protože sám 
Bůh se stal naším bližním a dokonce vzal na Sebe naše lidství.  
 Marie Magdalská stejně jako ostatní učedníci musela hledět na Ježíše 
odmítnutého představiteli národa, uvězněného, bičovaného, 
odsouzeného na smrt a ukřižovaného. Musí být nesnesitelné, vidět 
zosobněnou Dobrotu podrobenou lidské zlobě, Pravdu vysmívanou lží, 
Milosrdenství pohaněné pomstou. Zdálo se, že Ježíšovou smrtí selhala 
naděje těch, kteří v Něho důvěřovali. Tato víra se však nikdy nevytratila 
úplně, zejména v Panně Marii, Ježíšově matce zůstal i v temnotě noci 
zažehnut její plamének. Naděje v tomto světě nemůže nepočítat se 
zatvrzelostí zla. Není to jenom stěna smrti, která jí překáží, ale mnohem 
více jsou to ostré bodce závisti a pýchy, lži a násilí. Ježíš prošel touto 
smrtelnou spletí, aby nám otevřel přístup do království života. Byl to 
moment, ve kterém se Ježíš jevil jako poražený. Temnoty prostoupily 
zemi, mlčení Boha bylo naprosté, naděje se zdála být prázdným slovem. 
 A hle, příštího dne po sobotě byl na úsvitu nalezen prázdný hrob. Ježíš 
se pak ukazuje Marii Magdalské, dalším ženám a učedníkům. Víra se 
obrozuje a je ještě živější a silnější než předtím; je nepřemožitelná, 
protože se zakládá na rozhodující zkušenosti: „Střetly se v divném 
souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby 
nám věčně kraloval.“ Znaky vzkříšení dosvědčují vítězství života nad 
smrtí, lásky nad nenávistí, milosrdenství nad pomstou: „Hrob, z něhož 
Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval. Anděly jako svědky stát, na 
zemi roušku, bílý šat.“ 

 Drazí bratři a sestry! Pokud Kristus vstal z mrtvých, pak – a jedině 
pak – nastalo něco opravdu nového, co mění situaci člověka a světa. Ježíš 
je potom totiž někým, komu se můžeme svěřit absolutně. Nikoli jenom 
důvěřovat v Jeho poselství, ale přímo v Něho, protože Zmrtvýchvstalý 
nepatří minulosti, nýbrž je přítomen dnes. Žije. Kristus je naděje a útěcha 
zvláštním způsobem pro ty křesťanské komunity, které jsou nejvíce 
zkoušené diskriminacemi a pronásledováním kvůli své víře. A je 
přítomen jako síla naděje prostřednictvím své církve; je nablízku každé 
lidské situaci utrpení a nespravedlnosti. 

Benedikt XVI., z homilie na téma Velikonoční sekvence 
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Smrti, kde je tvůj bodec? 
 
Existuje mnoho rodin, které dokazují, že smrt nemá poslední slovo. 

Pokaždé když rodina, která má zármutek, nachází sílu k zachování víry 
a lásky, jež nás sjednocují s těmi, které máme rádi, už nyní brání smrti 
v tom, aby si vzala všechno.  

Temnotě smrti je třeba čelit intenzivnější prací lásky. Ve světle 
vzkříšeného Pána, který neopouští nikoho z těch, které mu Otec svěřil, 
můžeme odejmout smrti její „bodec“, jak řekl apoštol Pavel; můžeme 
smrti zabránit, aby otrávila náš život, zmařila naše city a uvrhla nás do 
nejtemnější prázdnoty. 
V této víře se můžeme těšit navzájem a vědět, že Pán přemohl smrt 
jednou provždy. Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty: naděje nás 
ujišťuje, že jsou v dobrých a mocných rukou Božích. Láska je silnější než 
smrt. A láska nás bude střežit až do dne, kdy bude každá slza setřena 
a „nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest“.         

Papež František 
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Křesťanská dětská skupina Hvězdička 
 

Dětská skupina je v podstatě malá mateřská škola. Žďárská Hvězdička 
bude mít kapacitu 12 dětí a tento malý počet bude mít také navíc 
zvýšenou péči, kdy téměř po celou dobu budou s dětmi 2 pečující osoby. 
Dětem navíc kromě běžného programu školek nabídneme křesťanský 
program založený na montessori přístupu, který pro křesťanské 
katolické školky rozvinula italská docentka Sofia Cavalletti. Hlavní 
učitelka – Dana Trávníčková je absolventkou kurzů tohoto programu pod 
vedením polské lektorky Barbary Surmy a opakovaně navštěvuje školku 
v Českých Budějovicích, která podle tohoto programu taktéž funguje. 
Seznámit se s tímto přístupem je možné každý pátek na faře 
u sv. Prokopa od 17:00 v rámci Katechezí dobrého pastýře, které Dana 
Trávníčková vede. Žehnání prostor s duchovním slovem biskupa Mons. 
Pavla Konzbula proběhne na přelomu května a června. Provoz bude 
zahájen 1. července v upravených prostorách Orlovny (Libická 1, Žďár 
nad Sázavou). Kromě plné docházky, kdy je dítě zapsáno pro docházku 
každý den, je možná částečná pravidelná i příležitostní docházka v rámci 
aktuální volné kapacity. Průběžně, zejména v létě, budou organizovány 
speciální programy. Vždy musí být nicméně dítě dopředu zapsáno. 
 
Sbírka 

Dotace nám pokrývá většinu nákladů na přestavbu a provoz skupiny. 
Část bude pokryta ze „školkovného.“ Na vybavení nábytkem 
a pomůckami sháníme celkem 300 000 Kč. Darovat je možné buď přímo 
na účet 2001215440/2010, online přes www.hvezdickazr.cz, osobně po 
domluvě na info@hvezdickazr.cz, 777 129 639. Na dar je možné vytvořit 
potvrzení o poskytnutí daru. Budeme rádi, když se zeptáte vašich 
zaměstnavatelů a pokud by byli ochotni přispět, zprostředkujete nám 
kontakt.  

Informace o tom, jak můžete přispět materiálně, naleznete na 
www.hvezdickazr.cz/spolecnetodame/ – předání je možné například na 
dni otevřených dveří. Nabídky manuální pomoci s výrobou pomůcek 
směřujte na Danu Trávníčkovou buď osobně nebo emailem: 
dana.travnickova@hvezdickazr.cz.  

http://www.hvezdickazr.cz/
mailto:info@hvezdickazr.cz
http://www.hvezdickazr.cz/spolecnetodame/
mailto:dana.travnickova@hvezdickazr.cz
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Praktické informace 

• Den otevřených dveří: 19. dubna 2018 15:30-18:00 
Aktivity pro děti a možnost seznámit se s pečovatelkami, zjistit 

informace, možnost zápisu dětí. 

• 19. – 30. dubna zápis dětí s plnou docházkou (tj. každý všední 
den alespoň 6 hodin), předběžný zápis dětí s částečnou 
docházkou. 

• Od 1. května a dále během celého roku – průběžný zápis pro 
plnou i částečnou docházku dle volné kapacity. Termín se 
stanoví individuálně po domluvě na info@hvezdickazr.cz nebo 

777 129 639. 

• Zahájení provozu 1. července 2018. 

• Denní provoz 7:00 - 16:00 (případné požadavky na rozšíření 

budou diskutovány individuálně). 

• Cena: 600 Kč / měsíc při plné docházce alespoň 75 % za 
pololetí*, 35 Kč / oběd, 200 Kč / den při částečné docházce dle 
volné kapacity. Při částečné pravidelné docházce je možná 
individuální sleva. Při zápisu se platí záloha 600 Kč. 

* Dětská skupina je financována 
dotací z Evropského sociálního 
fondu. Tato cena je tak nabízena 

za předpokladu úspěšného čerpání této dotace, která je podmíněna 
docházkou alespoň 6 hodin denně v 75 % pracovních dnů. Alespoň jeden 
z rodičů musí při zápisu doložit potvrzení o zaměstnání nebo evidenci na 
pracovním úřadu. Při neplnění této docházky jsme proto nuceni účtovat 
měsíčně 800 Kč / měsíc. 
Bližší informace na www.hvezdickazr.cz, info@hvezdickazr.cz, 
777 129 639.                  Jan Šedo  

mailto:info@hvezdickazr.cz
http://www.hvezdickazr.cz/
mailto:info@hvezdickazr.cz
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Přála jsem si, aby i ve Žďáře vznikla školka 
s křesťanským základem 

 
Hlavní učitelkou v dětské skupině Hvězdička bude Dana 
Trávníčková. Můžete nám říct několik slov o sobě? 

V roce 1992 jsem ukončila studium na Střední pedagogické škole 
v Boskovicích v oboru vychovatelství. Poté jsem pracovala ve speciální 
škole s dětmi s mentálním postižením jako vychovatelka. V roce 1995 
jsem ukončila dvouleté doplňující studium na Masarykově univerzitě 
v Brně v oboru psychopedie, abych i nadále mohla pracovat s dětmi se 
speciálními potřebami. Devět let jsem byla na mateřské dovolené se 
svými třemi dětmi. Potom jsem se vrátila ke své práci tehdy již na 3. ZŠ 
ve Žďáře, kde jsem pracovala 5 let v rehabilitační třídě. V roce 2008 jsem 
přijala místo asistentky na Biskupském gymnáziu. V roce 2009 jsem si 
dodělala druhou maturitní zkoušku z oboru předškolní pedagogiky, 
protože jsem si moc přála pracovat s malými dětmi ve školce. Od roku 
2010 jsem pracovala v MŠ v Poděšín a od roku 2014 až dosud působím 
v MŠ Santiniho ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Na jakých základech bude Hvězdička postavena? 
Měla jsem možnost v průběhu let, kdy pracuji jako učitelka v MŠ, 
navštívit kurzy Barbary Surmy a křesťanskou školku v Českých 
Budějovicích u sestřiček Kongregace Nejsvětější svátosti. Přála jsem si, 
aby i ve Žďáře nad Sázavou vznikla školka s křesťanským základem. 
V minulých letech i takové pokusy byly, ale vždy ztroskotaly na 
nevyhovujících prostorách. Dodělávala jsem si postupně Katechetický 
kurz v Brně, kurz Katecheze Dobrého pastýře pro práci s malými dětmi 
se základem montessori pedagogiky. Dlouholetá myšlenka o založení 
křesťanské školky se začala realizovat nyní a jsem moc ráda, že 
v červenci tohoto roku 2018 otevřeme dětskou skupinu s křesťanským 
vzdělávacím programem a prvky montessori pedagogiky. Těší mě, že 
bude tato školka obohacená o duchovní rozměr a křesťanské základy. 
Když něco nového vzniká, je to velké dobrodružství a já na tuto 
dobrodružnou cestu ráda vykročila. Pevně doufám a věřím, že o tuto 
alternativu bude v našem městě zájem, a že to bude požehnané Boží dílo.  
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Co je smysluplnějšího než modlit se za lidi 
 

O povolání s jáhnem Tomášem Maradou 
 

Milý Tomáši, co tak začít 
pěkně od začátku, od dětství?  

Pocházím z Hodonína, mám 
tři bratry. Myslím, že jsem byl 
docela sportovní typ, ale daleko 
důležitější byla v rodině hudba. 
Maminka učí na ZUŠ, otec je 
amatérský houslař. Jeden z jeho 
nástrojů, na který dodnes hraju, 
však velmi úspěšně konkuroval 
houslím z profesionálních dílen, 
které si za nemalé peníze 
pořizovali spolužáci na 
konzervatoři.  

Máte vystudovanou 
hudební školu, co Vás na ni 
přivedlo? A proč jste se 
věnoval houslím a ne třeba 
klavíru?  

Na housle mě dali rodiče, 
když jsem měl asi 6 let. Moje 

volba to nebyla, ale jsem za ni velmi vděčný. Rozhodnutím, že se budu 
věnovat hudbě a konkrétně houslím, mě rodiče postavili před cíl, který 
bych si ve svém věku sám dát nedokázal. Věděli i to, že dítě někdy prostě 
nemůže pochopit hodnotu námahy. Nemůže vidět plody, které z ní 
vzejdou až v budoucnosti. Proto mě do cvičení na housle nejen nutili, ale 
někdy i přinutili proti mé vůli. Od suchopárných technických cvičení 
jsem se však dostával k menším skladbičkám. Při jejich hraní jsem se do 
hudby a houslí postupně zamiloval. V deváté třídě pak nebylo co řešit, 
i když je pravda, že jsem ještě přemýšlel o zaměstnání lesníka.   

A proč konzervatoř v Brně?  
Přijímačky jsem udělal i do Kroměříže, ale Brno zvítězilo, protože je to 
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větší město s více možnostmi.  Navíc už před přijímačkami jsem se byl 
několikrát ukázat panu profesorovi Sukovi, který pak slíbil, že si mě 
vezme do třídy.  

Jak se vyvíjelo vaše povolání ke kněžství, jak jste se dostal od 
hudby k teologii?  

Když se dívám zpětně, zdá se mi, že povolání ke kněžství ve mně 
klíčilo už odmala. Rád jsem ministroval, měl jsem jakýsi cit pro duchovní 
věci. Třeba na Velikonoce jsem se už jako malý někam zavřel nebo odjel 
do přírody a četl „Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista podle 
Kateřiny Emmerichové“. Ale rozhodující zlom přišel po třeťáku na 
konzervatoři. To jsem odjel do trapistického kláštera v Sept Fons, kde 
jsem viděl, jak se mniši modlí za svět. Řekl jsem si: „Co smysluplnějšího 
než modlit se za lidi bys chtěl dělat ty?“ A hned jsem si spontánně 
odpověděl: „Je to jasné už od začátku, máš být knězem.“ 

Ale i mniši jsou přece kněží, tak proč jste tam nezůstal a vybral si 
cestu kněze diecézního? 

To přesně nevím, jak jsem řekl, bylo to spontánní. Ale když jsem se 
tam na rok vrátil a po nějakém čase jsem chtěl odjet, otec novicmistr 
Mikuláš, jako oni říkají „otec učitel“, si mě zavolal na kobereček a říkal 
mi: „Jsi pseudointelektuál. Máš povolání k mnišskému životu a měl bys tu 
zůstat.“ To byla pro mě velká rána. Trapistou jsem nechtěl být, na druhou 
stranu jsem si ale nedokázal představit, že bych sám sebe viděl lépe než 
on. Velmi živě si pamatuji, že když jsem z Francie přece jen odjel, po 
vystoupení z autobusu na Grandu v Brně mně v hlavě pořád znělo: 
„Utíkáš před svým povoláním. Jsi zbabělec. Běž a hned si kup jízdenku na 
cestu zpátky do Francie.“ Chybělo málo, a málem jsem se tomu poddal.  

Ale nakonec jste asi neodjel, nebo ano?  
Ne, zůstal jsem a zpátky už jsem ten rok nejel. Proč, to nevím. Doufám, 

že to byla Boží vůle. Ani sám otec novicmistr, když jsem se s ním později 
viděl, už se k tomu nevracel a mé rozhodnutí jít na kněze diecézního bral 
podle všeho jako hotovou věc. Nicméně celý následující rok jsem z toho 
byl dost špatný. Přesně si pamatuju, jak jednou odpoledne, bylo to ve 
čtvrtek ve 14 hodin, mi z toho bylo dokonce tak smutno, že jsem neměl 
ani sílu dokončit cvičení na housle. Zkoušel jsem to, ale prostě jsem 
nemohl ani hrát. Tak jsem housle položil a jen tak se díval do prázdna… 
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Kdy se to zlomilo?  
Asi rok potom. To jsem o prázdninách dostal zápal plic, takže jsem do 

Sept Fons nemohl, a myšlenka, že mám být diecézním knězem, mě 
neopouštěla.  

Tak jsem si řekl, že jsem v Sept Fons asi měl dostat takovou duchovní 
facku, která by mi dala sílu odejít od houslí „jen do semináře“, až se mi 
nebude chtít ani to. A opravdu. V šestém ročníku všichni čekali, že budu 
v hudbě pokračovat, už se se mnou tak trochu počítalo na JAMU, a já jsem 
se všem hrozně styděl říct, že chci být knězem. Můj život jel jako po 
zaběhnutých kolejích. Zdálo se, že není možné vydat se jiným směrem – 
dělal jsem muziku, a tak ji budu dělat i dál. 

Jak to nakonec dopadlo?  
Mnohokrát jsem si myslel: „Teď to musím říct, teď je ten správný čas.“ 

Ale nikdy nic. Tušil jsem, že je k tomu třeba nabrat sil. Měl jsem proto 
v plánu odjet o Vánocích do Nového Dvora české fundace Sept Fons. 
Kvůli lidským výmluvám jsem to ale málem nedokázal. Psal jsem 
diplomku a v hlavě se mně usídlila myšlenka, že si na to musím dopřát 
nějaký čas a klid, a kdy jindy než o Vánocích. Dal bych si k tomu pěkně 
zázvorový čaj a nějaký ten zákusek, byla by pohoda a já bych se nemusel 
honit z Hodonína v takové zimě až někam do západních Čech… Naštěstí 
jsem o tom jednou volal svému zpovědníkovi, jen takový obyčejný hovor. 
Vyložil jsem mu, že chci psát diplomku, a proto nepojedu do kláštera. On 
mně nic nerozmlouval, ani mě nijak nepřesvědčoval. Jen řekl: „Však jsi 
dospělý, tak dělej, jak myslíš.“ Okamžitě jsem pochopil, že diplomka je 
výmluva, musím do kláštera a hned na sv. Štěpána jsem tam skutečně 
odjel. 

Když jsem se na Silvestra večer vrátil domů, měl jsem jistotu. Všichni 
se zrovna dívali na Švejka. Řekl jsem, že jdu na přijímačky do semináře. 
Mamka prohlásila, že to chce panáka a taťka mě začal trochu hubovat, do 
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kdy že si myslím, že mi bude platit studia, že je taky třeba někdy začít 
pracovat.  

Po semináři Vás pan biskup poslal do Žďáru. Co na říkáte?  
Před svěcením jsem si říkal, že by mě to bavilo třeba v Zábrdovicích 

v Brně. Snad bych tam dal dokupy nějakou romskou kapelu a hráli 
bychom čardáše. 

Ale Žďár je pro mě krásný jinak – především jsem teď v bývalém 
cisterciáckém klášteře, takže jsem zase tak daleko od trapistických 
mnichů neutekl. Panna Maria Studniční mi připomíná cisterciáckou úctu 
k Matce Boží, kterou jsem přijal za vlastní, pokud to tak smím říct.  

Jaký vidíte rozdíl mezi farností v Hodoníně a tou zdejší?  
Slyšel jsem názor, že lidé na Vysočině jsou jako houby – když jim něco 

říkáte, nasávají to, mají zájem a poslouchají Vás. Na Slovácku mají lidé 
možná zase jiné přednosti – například v Hodoníně jsou lidé vcelku velmi 
dochvilní, pět minut přede mší už všichni sedí na svých místech – ale asi 
bude pravda, že nejsou tolik vnímaví.  Vysočina je, alespoň podle počasí, 
přece jen trošku tvrdší kraj. Možná, že to na lidi má vliv v tom smyslu, že 
jsou pokornější. Ale snad je na vynášení takových názorů přece jen brzy.  

A co říkáte na pana faráře?  
Řekl bych, že skutečný otec Vladimír neodpovídá obrazu šíleného 

workoholika, který kaplanům ani nedá spát, jak se má někdy za to 
v kněžských kuloárech.  Každopádně je to můj první šéf, který je velmi 
přátelský a který za ta léta už přežil ve zdraví na faře s nejedním 
výpomocným duchovním, což bych mu přál i nadále. V tomto smyslu by 
mohl říct víc on o mně, protože má nějaké srovnání. Myslím, že to, co 
jsem se u něj naučil nebo ještě naučím, správně ocením teprve až 
s odstupem času. Ale už teď je jasné, že díky jeho důrazu na některé věci 
můžu trochu poopravit vlastní zvyky, nebo se alespoň trochu inspirovat. 
Například jeho důraz na osobní vztahy a to, co bych nazval štábní 
kulturou je pro mě, samotáře, který by od polévky k řízku klidně 
pokračoval se stejnou lžící, příležitostí vidět věci zase z jiné strany.  

 
Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji mnoho požehnaných chvil ve 

Ždáře.  
Anežka Miškovská, foto ze svěcení Radomír Muzikář 

(www.clovekavira.cz)  
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Proglas vysílá dobré zprávy již 23 let 
 

Milí posluchači a přátelé Radia Proglas, po delším čase Vás chci 
pozdravit a podělit se s Vámi o starosti i radosti kolem našeho rádia. 
Proglas již 23. rokem díky svobodě, kterou jsme získali, vysílá dobré 
zprávy a přináší radost a pokoj mnoha svým, zvláště starším, 
posluchačům. 

27. ledna jsme se zúčastnili setkání Kamarádů Proglasu (KaPrů) 
v Brně. Odtud jsme Vám přivezli a roznesli magazín Radia Proglas. 
V tomto magazínu je podrobně rozvedena budoucnost a hospodaření 
Proglasu. Pracovníci rádia musí uvolnit některé prostory, které mají 
pronajaté, pro potřeby Biskupského gymnázia a částečně si postavit 
nové. Bude k tomu třeba získat velké finanční prostředky. V magazínu se 
dočtete i o tom, proč není pro Proglas výhodné vysílat reklamy. Díky 
tomu, že hospodaří pouze s penězi svých dárců z řad posluchačů, stává 
se svobodným a nezávislým médiem. A tak Vás prosíme, abychom se 
každý, kdo Proglas posloucháme, zamysleli, zda ho dostatečně 
podporujeme modlitbou a zvláště finančně. Měla by to být pro nás 
samozřejmost, abychom si křesťanské rádio udrželi. 

Za rok 2017 jsme Proglasu odeslali cestou hromadných darů 65 000 
Kč. Všem dárcům děkujeme! Využívejte prosím i nadále hlavně tento 
způsob odesílání peněz. Peníze zasílá Váš KaPr Antonie Šťastná ve 
spolupráci s Jiřím Nedvědem, jimž můžete svoje dary předávat. V prvním 
novoročním Zpravodaji Proglasu budete mít své dary potvrzené. 

Zveme Vás také ke členství v klubu přátel Radia Proglas. Každý člen 
tohoto Klubu se zavazuje, že bude šířit dobré jméno Proglasu a bude ho 
finančně podporovat. Za členy Klubu je kromě jiných výhod sloužena 
jednou v týdnu mše svatá. V současnosti evidujeme v našem městě 81 
členů KPRP. V celostátním měřítku každý měsíc umírá průměrně 25 
členů a nových přibývá méně. Přejeme Vám dobrý signál a nerušený 
příjem Radia Proglas. Ať vám přináší dobré zprávy!           Antonie Šťastná  
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI 
 

 
 

Ježíš potkal několik 
maminek, které ho 
litovaly. On jim ale řekl, 
aby více než nad ním 
plakaly nad těmi, kdo ho 
vydali k ukřižování a byli 
na něj zlí. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obrací se tím ale 

i na nás, abychom 
nebyli lhostejní k 
těm, kdo se chovají 
ošklivě.   
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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.prokopzr.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 2018: P. Blažej Hejtmánek, 
P. Vladimír Záleský. Redakční návrh připravil Zbyněk Vintr. Do zpravodaje 
přispěli texty farníci obou farností. Obrázky archiv farnosti a internet. Obraz na 
titulní straně: Michael Leopold Lucas Willmann – oltářní obraz z baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie. 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 Pouť Mše svatá 

Zelená hora 

Út 8. 5. 

Sv. Jan Nepomucký 

10:30 

So 12. 5. 17:00 

Ne 13. 5. 
 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 

14:30 

Út 16. 5. 18:00 

Zelená hora So 19. 5. 
Pouť motorkářů 

(pietní vzpomínka) 
10:00 

Žďár n. S. I 
– kostelík 

Ne 27. 5. Nejsvětější Trojice 10:30 

Počítky Ne 27. 5. 
Navštívení Panny 

Marie 
12:00 

Česká Mez 
– Babín 

Ne 27. 5. Nejsvětější Trojice 15:00 

Herálec Ne 3. 6. Sv. Kateřina | Boží Tělo 11:00 
Stržanov Ne 10. 6. Sv. Antonín 15:00 

Žďár n. S. I Ne 1. 7. Sv. Prokop 7:30, 10:30, 18:00 
Dolní 

Hamry 
Čt 5. 7. Sv. Cyril a Metoděj 12:00 

Vysoké Ne 15. 7. 
Panna Maria 
Karmelská 

12:00 

Mělkovice Ne 29. 7. Sv. Anna 12:00 
Cikháj Ne 29. 7. Sv. Anna 15:00 

Křižánky Ne 5. 8. 
Panna Maria, 

Pomocnice křesťanů 
11:00 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

Ne 12. 8. Nanebevzetí 
Panny Marie 

9:00 
St 15. 8. 17:15 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

So 1. 9. Diecézní pouť rodin 9:30 – 16:00 

Polnička Ne 2. 9. Sv. Andělé strážní 11:00 

Radonín Ne 9. 9. Narození Panny Marie 9:00 
Hamry – 
Najdek 

Ne 16. 9. Panna Maria Bolestná 12:00 

Světnov Ne 30. 9. Sv. Václav 14:00 
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Plakát pašije 


