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Milí přátelé, bratři a sestry, 
 

letos na Dušičky navštívil papež František nejstarší římské katakomby sv. Priscilly. 

Na stropě jedné z nik najdeme nejstarší vyobrazení tajemství Narození Páně, z první 

poloviny třetího století. Na této fresce stojí v pozadí postava, která ukazuje na hvězdu. 

Jde pravděpodobně o proroka Bileama, který odkazuje na proroctví z knihy Numeri: 

„Vyjde hvězda z Jakuba, povstane žezlo z Izraele...“ (Nm 24,17). Církev má mít i dnes 

tuto prorockou roli a ukazovat na Ježíše – toho však jsme schopni jedině tehdy, když 

budeme naplněni láskou a touhou po Bohu. Hvězda nezmizela ani nepobledla – jen 

těch proroků, kteří ukazuji správným směrem, jako by stále chybělo… 

 

A začíná to doma; mezi přáteli, blízkými a ve vlastní rodině... 

Pan kardinál Tomáš Špidlík mluvil často o své mamince, zřejmě se mu dostalo 

nejvýraznější duchovní formace opravdu v rodině a od rodičů – blaze takovému 

člověku! Říkával trochu s humorem a trochu vážně: „Největší mystička byla naše 

maminka, která nepřerušila růženec, ani když krmila slepice.“ 

A tak přeji sobě i Vám všem, aby víra pronikala celý náš život a vše co konáme 

a prožíváme. 

Požehnaný Advent a pokojné Vánoce! 

P. Vladimír Záleský, P. Blažej Hejtmánek  
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FARNOST SVATÉHO PROKOPA 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU I  

 

Roráty v adventu:  

● Pondělí 2. až pondělí 23. prosince: 

Denně kromě neděle rorátní mše svatá v 6:30, 

v sobotu v 7:30 se světelným průvodem. 

 

Svátost smíření: 

● Pátek 20. prosince: 16:00-18:00 

● Pondělí 23. prosince: 9:00–12:00, 14:00–18:00 (více zpovědníků). 

 

Mše svaté o Vánocích: 

● Úterý 24. prosince – Štědrý den: 
16:00 Vigilie slavnosti Narození Páně pro rodiče s dětmi (zpívá dětská schola). 

22:00 Půlnoční mše svatá. Jiří Pavlica: Missa brevis (Chrámový sbor sv. 

Prokopa, orchestr ZUŠ). 

● Středa 25. prosince – slavnost Narození Páně: 7:30, 10:30 a 18:00. 

10:30 Jiří Pavlica: Missa brevis (Chrámový sbor sv. Prokopa, orchestr ZUŠ). 

● Středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána: 7:30 a 10:30. 

7:30 Doprovází rytmická schola sv. Prokopa. 

● Neděle 29. prosince – svátek svaté Rodiny: 7:30, 10:30 a 18:00. 
Ranní mše svaté s obnovou manželských slibů. 

● Úterý 31. prosince – sv. Silvestra: 

16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o požehnání. 

● Středa 1. ledna 2020 – Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:30. 

● Pondělí 6. ledna 2020 – slavnost Zjevení Páně: 

8:00 a 18:00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy. 

• Neděle 12. ledna 2020 – svátek Křtu Páně: 7:30, 10:30 a 18:00. 

V ostatní dny platí obvyklý pořad bohoslužeb. 
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FARNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU II 

 

● Sobota 7., 14. a 21. prosince: 

Rorátní mše svatá s průvodem dětí v 7:30 hodin. 

● Neděle 22. 12. – 4. neděle adventní: 
Od 14:00 do 17:00 předvánoční svátost smíření. 

● Úterý 24. 12. – Štědrý den: 

21:00 Vigilie slavnosti Narození Páně („půlnoční“). 

Zdeněk Lukáš: Radujme se všichni v Pánu (chrámový sbor Fons s orchestrem). 

● Středa 25. prosince – slavnost Narození Páně: 
9:00 Mše svatá. (Vánoční zpěv lidu). 

Od 14:00 do 17:00 jsou otevřeny bazilika a Zelená hora pro veřejnost.  

● Čtvrtek 26. prosince – svátek sv. Štěpána:  

9:00 Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. 

Od 14:00 do 17:00 je otevřena Zelená hora pro veřejnost. 

● Pátek 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty:  

17:15 Mše svatá s žehnáním svatojánského vína. 

● Neděle 29. prosince – svátek svaté Rodiny: 

9:00 Mše svatá s obnovou manželských slibů a modlitbou za rodiny. 

● Úterý 31. prosince – sv. Silvestra:  

23:00 Mše svatá s poděkováním za uplynulý rok a prosbou za nový rok v poutním 

kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

● Středa 1. ledna 2020 – slavnost Matky Boží, Panny Marie:  

9:00 Mše svatá. Světový den modliteb za mír. 

● Pondělí 6. ledna 2020 – slavnost Zjevení Páně: 

17:15 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy. 

● Neděle 12. ledna 2020 – svátek Křtu Páně: 9:00 Mše svatá. 

Jiří Pavlica: Missa brevis (Chrámový sbor sv. Prokopa, orchestr ZUŠ). 

V ostatní dny platí obvyklý pořad bohoslužeb. 
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DOPROVODNÉ KULTURNÍ PROGRAMY OBOU FARNOSTÍ 
 

Čtvrtek 12. až neděle 15. prosince, Městské divadlo 

Ostrov pohody 2019 – Revoluce 

Srdečně zveme na 22. ročník tradiční předvánoční akce. 

ČTVRTEK 12. PROSINCE – MŠ HVĚZDIČKA 

10:00 –  NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – Marionetové divadélko lidového loutkáře 

Jirky Polehňy (Hradec Králové). 
 

STARÁ RADNICE 

16:00 – BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ – Vánoční vystoupení dětí ze 3. a 

4. třídy ZŠ Švermova (Žďár nad Sázavou). 

O PRINCI Z KNÍŽKY – Jako v každé správné pohádce vše dobře dopadne a princ 

Jan osvobodí princeznu (Dřevěné divadlo, Nové Město na Moravě). 
 

PÁTEK 13. 12. 2017 – MĚSTSKÉ DIVADLO 

16:00-18:00 – DEN OTEVŘENÉHO DIVADLA – Přijďte si s dětmi prohlédnout 

divadlo i tam, kam se obyčejně nechodí.  
 

SOBOTA 14. 12. 2017 – MĚSTSKÉ DIVADLO 

14:00 – TICHOUNCE TAM HRÁLI... – Hudební vystoupení žáků ZŠ Švermova. 

14:30 – O KOZIÁŠOVI – Pohádka o tom, že i čert se může dostat do nebe 

(Divadélko DIK, Chotěboř). 

15:30 – JEZINKY BEZINKY ANEB SMOLÍČEK 3 X JINAK – Inscenace na 

motivy pohádek Karla Jaromíra Erbena, Františka Hrubína a Aloise Mikulky 
(Divadlo ELF, Praha). 

16:30 – ČAS ADVENTNÍ – Folklorní soubory nás provedou předvánoční dobou. 

(Bystřinka, Rozmarýnek a Studánka, Žďár nad Sázavou). 
 

NEDĚLE 15. 12. 2017 – MĚSTSKÉ DIVADLO 

14:00 – ZIMNÍ ZPÍVÁNKY – Hraje a zpívá dětský pěvecký sbor Sluníčko a žáci z 

kroužku fléten 2. ZŠ Komenského (Žďár nad Sázavou). 

14:30 – JAK CHTĚL SKŘÍTEK ZASPAT VÁNOCE – Uvidíme, proč se skřítek 

Grumla netěšil na Vánoce a jak to víla Sněženka zařídila (Divadlo Kukadlo, Praha). 

15:30 – HLOUPÝ HONZA – Veselá pohádka plná písniček.  (Loutkové divadlo 

Kozlíček, Trusnov – Holice) 

16:30 – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – Pohádka o smutném princi, 

jeho podivných přátelích, krásné princezně a upovídané kukačce (Divadlo Dokola, 

Tábor). 
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Mezi představeními bude ve foyer DĚTSKÁ DÍLNA s vánočním tvořením 

a malováním na obličej. Vyrobíte si drobné dárečky, ozdoby, zazpíváte koledy, zkusíte 

paličkovat, ochutnáte perníčky a pro ty nejmenší je připraven hrací koutek. 

Připomeneme si Sametovou revoluci. Do her a soutěží Vás již tradičně zapojí Duha 

AZ a 25. přední hlídka Royal Rangers Žďársko. Tuto akci podporuje Město Žďár nad 

Sázavou, Kraj Vysočina a milí sponzoři. Vstupné dobrovolné! www.ostrovpohody.cz. 

 

Pátek 13. prosince v 17:15, bazilika Nanebevzetí Panny 

Marie a 18:30, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře 
Slavnost světla 

Svátek sv. Lucie zahájíme mší svatou v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie s požehnáním novým 

skautkám - světluškám. Tradiční slavnost světla 

proběhne na Zelené hoře od 18:30. Po průvodu 

v ambitech se svícemi za doprovodu trumpetistů ZUŠ 

Františka Drdly následuje adventní koncert v obsazení 

Barbora Mičková, soprán, Michaela Štefáčková, 

mezzosoprán a Hana Loubková, klavír. 

 

Pondělí 16. prosince 19:00 – 21:00, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Nikodémova noc 

Příležitost k modlitbě, ztišení, svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Zároveň lze 

využít k předvánoční svátosti smíření. 

 

Úterý 17. prosince v 16:00, Náměstí Republiky 

Živý betlém 

V mrazivém odpoledni znovu ožívá biblický příběh o narození Spasitele. Hrají a 

zpívají herci ze žďárských církevních škol a obou farností. 

 

Středa 18. prosince až úterý 31. prosince od 9:00 do 17:00, kaple sv. Barbory 

Výstava betlémů  

Farnost svatého Prokopa Vás zve na vánoční výstavu betlémů. Výstava potrvá od 

18. do 31. prosince 2017 v kapli svaté Barbory. Otevřeno bude denně od 9 do 17 

hodin. K vidění budou betlémy papírové, perníkové, dřevěné, keramické, textilní a 

z lega. Staré, klasické, ale i netradiční a moderní. 

http://www.ostrovpohody.cz/
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Sobota 21. prosince po rorátní mši svaté, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Stavění městského betléma 

Společně s dětmi opět vystavíme vyřezávaný žďárský betlém na Zelené hoře. Po 

poslední sobotní rorátní mši svaté přejdeme s dětmi na Zelenou horu, kde již na nás 

budou čekat postavy vyřezané farníky v minulých letech. 

 

Od pondělí 23. prosince denně 8:00-18:00, kostel sv. Prokopa, 

a neděle 22. prosince 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Betlémské světlo: Pokoj ve mně, pokoj s tebou 

Letošní cesta skautů pro Betlémské 

světlo do Vídně se uskuteční v sobotu 

14. prosince 2019 a následující sobotu, 

21. prosince 2019, bude Betlémské 

světlo rozvezeno skautskými kurýry 

vlaky po republice. V našich kostelích 

si pro betlémské světlo můžete 

přicházet také po celý Štědrý den i 

následující dny.  

Skauti píší: Pravé světlo světa je 

Kristus. Ten je první a poslední a smysl 

všeho, co žije, a celého vesmíru. 

Slunce, měsíc, hvězdy a všechna 

ostatní světla jsou jenom jeho 

odleskem, symbolem. Musejí se tedy 

všechna zanést k Betlému, abychom 

pochopili jejich smysl. V dnešní technické společnosti jsou tu skauti, aby vodili lidi od 

strojů a umělého blahobytu nazpět ke kráse přírody. Ukazují jim, že jsou slunce, měsíc 

a hvězdy neskonale půvabnější než žárovky a neonová divadelní osvětlení. Svět, který 

vyšel z rukou Stvořitele, je krásný. Chceme-li však dobře pochopit jeho smysl, musíme 

všechna jeho světla v duchu nosit do Betléma. Pak pochopíme i to, co na konci všeho 

stvoření konstatoval Bůh: „Viděl jsem, že je to dobré.“ 

Další informace www.betlemskesvetlo.cz. 

 

Úterý 24. prosince v 17:15 hodin, věž kostela svatého Prokopa 

Troubení koled z věže kostela svatého Prokopa 

České koledy zazní v podání trubačů oděných v historických barvách města a uvedou 

nás do slavení vánočního tajemství. 
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Středa 25. prosince v 14:30 hodin, kostel svatého Prokopa 

Jesličková pobožnost v kostele svatého Prokopa 

Nejen pro děti a mládež farnosti s dětským divadlem a zpěvem scholy sv. Prokopa. 

 

Čtvrtek 26. prosince v 14:30 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Modlitba dětí u jesliček v bazilice 

Pásmo koled a modliteb u jesliček v klášterní bazilice. 

 

Čtvrtek 26. prosince v 17:00 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Koncert chrámového sboru FONS: Zpívej v čase vánočním 

Na tradičním vánočním koncertu Chrámového sboru FONS „Zpívej v čase vánočním“  

zazní  vánoční koledy z barokních kancionálů a další skladby. 

Koncert doprovází Komorní orchestr ZUŠ Fr. Drdly. Vstupné dobrovolné. 

 

Sobota 28. prosince v 16:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Vánoční koncert pěveckého sboru Svatopluk 

Letos na našem vánočním koncertě zazní vánoční melodie z celého světa. Sbor bude 

doprovázet klavíristka Hana Loubková a perkusista Libor Orel. Diriguje Světlana 

Sadiková, akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou, vstupné 80 Kč. 

 
Pátek 27. prosince až úterý 31. prosince 10:00–

15:00, Zelená hora 

 

Komentované prohlídky na Zelené hoře (se 

žďárským betlémem) 

Od 27. prosince do 31. prosince je možnost 

navštívit kostel s komentovanou prohlídkou. 

Osoba s trvalým pobytem ve Žďáru nad 

Sázavou, která bude doprovázet platícího 

návštěvníka, má vstup zdarma. Poslední 

prohlídka začíná ve 14:00 hodin.  
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PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ 

 

 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 na hlídání kostela podílejí. 

 

Každá středa od 15:15 do 16:00 hodin, státní gymnázium 

Náboženství pro středoškoláky ve školním roce 2019/2020 

Již druhým rokem probíhá výuka náboženství na státním gymnáziu ve Žďáru nad 

Sázavou.  V letošním školním roce je ve středu od 15:15 – 16:00. Na výuku mohou 

chodit nejen studenti státního gymnázia, ale i studenti z jiných škol.  

P. Blažej Hejtmánek, farář 

 

16. každého měsíce 2016, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Nikodémova noc 

 Nikodémova noc probíhá celoročně, každého 16. dne v měsíci. 16. května je svátek 

sv. Jana Nepomuckého, a tak vznikla tradice této modlitby vždy šestnáctého dne v 

měsíci. Během trvání zimního času je adorace od 19 do 21 hodin, v letním období od 

20 do 22 hodin. 

Osvětlení interiéru kostela je přizpůsobeno tak, aby zbytečně nenarušovalo tmu. 

Adorace během Nikodémových nocí není myšlena jako obvyklá adorace (během které 

si lidé třeba čtou duchovní četbu nebo dělají poznámky, a k tomu potřebují světlo), 

tma je jejím důležitým prvkem, a proto je chráněna. 

K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. 

Aktuální seznam kostelů, ve kterých se v současné době Nikodémova noc koná, a další 

potřebné informace naleznete na www.nikodemovanoc.cz. 

 

ŽĎÁR I: Poslední pondělí v měsíci od 19:00 hodin, fara u sv. Prokopa 

ŽĎÁR II: Druhá sobota v měsíci od 18:00 hodin, křížová chodba fary u baziliky 

Modlitby matek 

Společenství Modlitby matek se v klášteře schází k modlitbě obvykle každou 

druhou sobotu v měsíci v 18 hodin a u svatého Prokopa každé poslední pondělí 

v měsíci v 19 hodin (v 17 hodin předchází setkání maminek Misijní klubko dětí). 

Zvány jsou úplně všechny maminky, babičky, kmotřičky i duchovní maminky. 

 

http://www.nikodemovanoc.cz/
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Středa v 16:30 hodin, křesťanská školka Hvězdička 

Katecheze dobrého pastýře 

Scházíme se v křesťanské školce Hvězdička ve Žďáře nad Sázavou, každou středu 

v 16. Setkání je určené pro předškolní děti (cca od 3-6 let). Podstatným účelem 

katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru, vědomě 

prožívalo liturgii i osobní modlitbu. 

 

Každou druhou sobotu v měsíci v 19:30, kostel sv. Prokopa 

Večery chval 

Již několik let v kostele svatého Prokopa probíhají jednou za měsíc večery chval. 

Hudba není pouze doprovodem modlitebního večera, ale je samotnou modlitbou. 

Vyzpívaná modlitba chval je tím nejkrásnějším prostředkem, který nám Bůh mohl dát, 

abychom s ním mohli ještě více prohloubit svůj vztah. Proto je otevřená všem. 

 

Víkend 16. a 17. května, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 

V roce 2020 se hlavní pouť na Zelené hoře uskuteční, dá-li Pán, v sobotu a neděli 

16. a 17. května. Poutní mši svatou v den slavnosti v 16:30 bude slavit P. Václav Hejč, 

který přivede pěší poutníky z Křižanova. 

 

Sobota 30. května, Křižanov 

800. výročí narození svaté Zdislavy 

30. května si připomeneme 800 let od narození Zdislavy, naší milé světice a 

patronky rodin. V den jejích osmistých narozenin plánujeme pouť klášterní farnosti do 

jejího rodiště Křižanova.      P. Vladimír Záleský 

 

29. června až 3. července, Šumava 

Letní puťák Šumava 2020 
Na puťák zveme každoročně mládež od 12 let! Nejprve bych rád citoval slavného 

amerického generála George Pattona: Dobrý plán provedený dnes je lepší než dokonalý 

plán provedený zítra. 

U pomníku tohoto generála se zastavíme na začátku naší cesty v Železné Rudě. Na 

puťák se chceme vydat již v pondělí ráno 29. června – předpokládáme, že pořádné 

školy dají dětem ředitelské volno... 

Hlavní hřeben Šumavy projdeme v následujících třech dnech a využijeme 

vyhrazená tábořiště, tzv. "nouzová nocoviště" – na Hůrce, Poledníku, Modravě 
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a v Bučině. Úžasný kraj: půjdeme podle vodního kanálu na splavování dřeva, staneme 

na místě několika zaniklých obcí a v Prášilech prohlédneme stádo bizonů. 

Ve výšce 1400 m se podíváme, jaké jizvy v krajině zanechal ničivý tajfun Kyril, 

a naopak se seznámíme s tím, jaké požehnání zůstalo v tomto kraji po blahoslaveném 

Vintířovi, který žil na Šumavě jako poustevník. Vrátíme se v pátek 3. července 

odpoledne.        P. Vladimír 

 

19. až 25. července, Bukovské vrchy 

22. expedice mládeže - Běščady 2020 

Kdybychom ve střední Evropě hledali divoký kout přírody, kde je možné 

zahlédnout stopu vlka, uslyšet medvěda či dokonce spatřit zubra, pak je třeba se vydat 

do hraničního trojmezí Ukrajiny, Polska a Slovenska. Právě tam se vydáme na 

22. diecézní expedici mládeže. Z polské a ukrajinské strany jsou to Běščady a ze 

slovenské strany Bukovské vrchy. Krásný kraj ticha, čisté vody a starých dřevěných 

kostelíků, to vše v jedné z největších rezervací v Evropě. Odjíždět chceme v neděli 

19. července odpoledne a vracet se hodláme v sobotu 25. července večer. Srdečně zvu 

naši mládež od 16 let.      P. Vladimír 
 

*** *** *** 
 

„Připravujte cesty Páně!“ (srov. Mt 11,10; Lk 7,27). Bůh bydlí, řečeno obrazně, 

vysoko na nebi. Cesta, která k němu vede, jde tedy buď od spodu nahoru nebo shora 

dolů. Člověk po ní touží vystoupit, ale jde-li po ní Bůh, sestupuje. Jakým způsobem 

může Bůh sestupovat? Přidržíme-li se biblické mluvy, řekneme, že Bůh sestupuje svým 

slovem, mluví, ale tím volá k existenci. „Bůh řekl a bylo,“ čteme hned v první kapitole 

Geneze. Obloha i země, všecka jejich krása, byly povolány k existenci z ničeho. Ale 

takový je v podstatě i člověk. Vidíme to na příkladu klasických povolání, o kterých nám 

vypravuje Písmo. Na počátku vyvoleného národa je Abrahám (Gn 12 násl.). Má se stát 

otcem velkého národa. Ale nemá děti, jeho žena je neplodná. David se má stát 

zakladatelem národní dynastie. Má k tomu však minimální předpoklady. Je poslední 

syn z posledního kmene. Jeremiáš má mluvit jménem Božím k lidu a omlouvá se, že 

neumí ani dobře otevřít ústa (Jr 1,6). Později ani apoštolové, povolaní Kristem, aby 

šli do celého světa a učili všechny národy, nemají k tomu přirozené předpoklady ani 

jazykové ani kulturní. A slyší to povolání v naprosto nečekaných okamžicích. Sv. 

Matouš sedí u celnice, aby počítal peníze (Mt 9,9), sv. Pavel dokonce Kristovy 

stoupence pronásleduje. Proto on sám to nejvíc pociťuje jako div: „To, co jsem, jsem 

z milosti Boží!“ (1 Kor 13,10). 

P. Tomáš Špidlík  
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Dny pro děti na faře 
Již druhým rokem pořádáme pro 

děti Dny na faře. Jedná se zejména 

o prázdninové dny, kdy spolu 

můžeme trávit více času. Akce jsou 

buď jednodenní nebo vícedenní pro 

děti od první třídy s přespáním na 

faře. Pro děti je vždy připravený 

bohatý program. Náplní společných dnů jsou nejrůznější hry, soutěže, výlety do 

přírody. Vždy večer po setmění se všichni těší na letní kino. 

Účast je vždy velmi hojná, na faru přichází vždy okolo 30 dětí. Všechny 

nadcházející akce pro děti budou vždy s předstihem v ohláškách a poté i k nalezení na 

webových stránkách farnosti. Těšíme se na další společné chvíle s dětmi! 

 

Výlet mladých do Českých Budějovic 
V pátek 11. října dopoledne skupina 16 

mladých z naší farnosti spolu s naším panem 

farářem Blažejem odjela na víkend do 

Českých Budějovic. Výlet byl podpořen 

grantem z kraje Vysočina. 

V pátek odpoledne po ubytování jsme 

prošli historickou částí Českých Budějovic. 

Navštívili jsme katedrálu sv. Mikuláše, kde 

jsme byli večer účastni mše svaté. Nemohl 

také chybět pohled na centrum města z Černé 

věže, která se nachází v centru Českých Budějovic vedle katedrály. 

V sobotu ráno jsme odjeli autobusem do Hluboké nad Vltavou, kde nás čekala 

prohlídka novogoticky upraveného zámku, který se rozprostírá na skalnatém výběžku. 

Po prohlídce reprezentačních pokojů v zámku jsme prošli rozsáhlý zámecký areál. 

Po obědě jsme odjeli z Hluboké navštívit město Český Krumlov, kde následovala 

prohlídka zrcadlového labyrintu a později potom také Muzea voskových figurin. Měli 

jsme možnost vidět řadu známých osobností, jako je Svatý otec Jan Pavel II., Matka 

Tereza nebo Karel Gott. 

V neděli 13. října v osm hodin ráno začínala mše svatá v kostele Obětování Panny 

Marie na Piaristickém náměstí. V poledne jsme odjížděli vlakem zpátky do Žďáru. 

Myslím, že se nám výlet vydařil a že jsme poznali další hezká místa. 

Aneta Pokorná 
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21. expedice mládeže 2019 – Stará Planina 

 

Otec Vladimír Záleský organizuje již 20 let expedice pro mládež. Tu v pořadí 21., 

s cílem Srbsko a bulharské hory – Stará Planina, nám oznámil jednu krásnou únorovou 

neděli.  

A hned jsem měl o čem přemýšlet. Pro mě, čtrnáctiletého kluka, který byl dosud 

nejdál a nejvýš na Sněžce, to byla zajímavá nabídka. A tak jsem 17. července vyrazil 

vstříc novým zážitkům. Tedy, já a dalších asi 30 dobrodruhů. 

Den první – vyjeli jsme z Brna a skoro celý den jsme jeli na jihovýchod… Ale i z 

autobusu bylo na co se dívat. Na konci tohoto dne jsme dorazili k srbskému 

pravoslavnému klášteru Velika Remeta, kde nás představený – igumen srdečně přijal 

a nechal nás přespat. 

Den druhý – jeli jsme až na hranici Srbska a Bosny a Hercegoviny, a navštívili 

Šarganskou Osmici, což je asi 10 km dlouhá železniční trať s vláčkem, který jede 

vyhlídkovou rychlostí a pomocí tunelů a mostů překonává horský hřeben. 

Den třetí – první pěší túra. Během desetikilomßetrové pouti, také vyhlídkovou 

rychlostí, jsme navštívili srbské pravoslavné kláštery v Ovčarsko-kablarské soutěsce. 

Zážitek. Pak nás čekala koupel v místních termálních lázních. Zážitek číslo dva. 

Den čtvrtý – přejíždíme ze Srbska do Bulharska a přespáváme ve městě Rakovski, 

kde je většina obyvatel katolického vyznání. Místní skauti, mládež, kněží i řádové 
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sestřičky nám spolu s místními obyvateli připravili milé přivítání v podobě teplé 

večeře, společného programu a možnosti tábořit s veškerým komfortem. Toto místo 

letos v květnu navštívil papež František. 

Den pátý – ve farním kostele jsme slavili mši svatou, po krátké rozlučkové 

„party“ jsme si sbalili jen to nejnutnější a vyrazili do pohoří Stará Planina, cíle naší 

expedice. V horách jsme se rozdělili do tří skupin a začali hledat vhodné místo pro 

nocleh. Naše skupina narazila asi po hodině cesty na chatu, u které jsme přespali. 

Prostě super neděle. 

Den šestý – a druhý den v horách. Túra po celý den v krásné, ale drsné horské 

krajině, ve které nám chata, ke které jsme navečer dorazili, připadala jako 

čtyřhvězdičkový hotel.  

Den sedmý – cílem nám byl Botev, což je nejvyšší hora Staré Planiny, měřící 

2 376 m. Na Botevu jsme se občerstvili, vyfotili a pokračovali dál k další horské chatě, 

u které jsme tábořili. Tentokrát jsme zkusili i malou koupel v horském potůčku. 

Den osmý – a náš návrat z hor. Scházeli jsme za velmi nepříznivých podmínek 

a nepříjemného deště do města Karlovo. Tam na nás čekal už náš autobus, do kterého 

jsme nasedli i s naším promoklým oblečením, nějakými suvenýry, ale hlavně 

s krásnými zážitky, a pomalu vyrazili směr Česká republika. Zpět jsme jeli tentokrát 

přes Rumunsko. Tábořili jsme už za noci blízko Turnu Severin, na pastvinách 

s kudlankami... 

Den devátý – to už jsme jeli rovnou domů. Krátká zastávka na rumunském 

poutním místě Piatra Scrisă a malé občerstvení na benzínce v Maďarsku, a pak už 

Brno…  a Žďár v nočních hodinách… a konec naší expedice. 

A závěrem – slovy školní slohové práce – expedice se mi velmi líbila. Ona se mi 

opravdu líbila. Už jen proto, že mám fakt rád cestování. Takže příští rok na další 

expedici s číslem 22, snad na Slovensko. Už teď se nemůžu dočkat… 

Jakub Chmelík z Herálce 

 

**** **** **** 

 

Vidět očima víry. Rád bych připomenul slova „dobrého papeže“ Jana XXIII., který 

dokázal sladit své srdce s Pánovým do té míry, že mohl říci, že nesouhlasí s lidmi, kteří 

kolem sebe spatřují jenom zlo a prorokují neštěstí. Podle jeho názoru byla nutná 

důvěra v Prozřetelnost, která nás ustavičně doprovází a vprostřed strastí uskutečňuje 

vyšší a nečekané plány. 

Papež František ve městě Rakovski, 6. května 2019  
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Farní pouť 2019: Sárospatak – Košice 
 

 

Už od jara jsme se těšili na předposlední srpnový týden. Léto se sice nachyluje ke 

konci, ale žďárští farníci obvykle vyráží na farní pouť. Letos poutníci zaplnili skoro 

celý autobus. Nechtěli si nechat ujít příležitost k setkání s milými lidmi, poznání cizích 

krajů a přinést občerstvující vánek i do koutů své duše. Během pěšího putování člověk 

přestává vnímat rychle ubíhající čas. V přírodě, v horách nelze nevnímat krásu 

stvoření, přiblížit se Bohu. 

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Žalm 19 

Otec Vladimír spolu se Zbyňkem připravili putování po poutní stezce po stopách 

svaté Alžběty. Svatá Alžběta se narodila jako uherská princezna. Jako dítě byla 

provdána za duryňského vévodu Ludvíka. Její cesta za manželem vedla tedy 

z Maďarska přes Slovensko, Slezsko, Čechy, Moravu a Sasko na duryňský hrad 

Wartburg. Její stopy jsme tedy sledovali pouze kousíček, necelých 80 km 

z maďarského Erdöhorváti do slovenské obce Nižná Myšla. Pěší cesta vedla přes 

Zemplínské vrchy, po cestách, pěšinách, silničkách, přes lesy, údolí, louky, vesnice 

s překrásnými výhledy do přírody i na majestátné hrady. 

Děkujeme! 

Milada a Pavel Vojtkovi 
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Národní pouť do Říma: Byl to nezapomenutelný zážitek 
 

Národní pouť do 

Říma, které jsme se 

zúčastnili spolu s dalšími 

asi 35 žďárskými farníky 

byla nezapomenutelným 

zážitkem. Po uplynutí 30 

let od svatořečení 

sv. Anežky České 

přijelo do Říma několik 

tisíc poutníků z Česka i 

Slovenska, aby si 

připomněli tuto událost a 

poděkovali za velký dar 

svobody v naší zemi. Při 

této příležitosti zazněla na mši v bazilice sv. Petra dokonce i Československá hymna. 

Pouť vyžadovala spoustu energie a úsilí, většinu času jsme totiž strávili chozením 

nebo stáním v dlouhých zástupech, jakým byla například řada poutníků a turistů do 

baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Ale i to jsme s Boží pomocí a trochou vůle zvládli. 

Účast na každodenní mši svaté byla velkým zážitkem nejen duchovním, ale 

i kulturním, jelikož jsme se zároveň podívali na krásná místa, jakými jsou bazilika 

Panny Marie Sněžné, bazilika sv. Petra nebo bazilika sv. Jana v Lateráně. 

Největším zážitkem však byla středeční audience u Svatého otce. Někteří poutníci 

měli jedinečnou příležitost spatřit papeže Františka při průjezdu Svatopetrským 

náměstím a být jen několik málo metrů od něj nebo se s ním i osobně pozdravit. I 

přesto, že pršelo, byly to pro mnohé z nás úžasné chvíle. 

A nebyla by to správná návštěva Říma, kdybychom vynechali další úchvatné 

památky. A tak jsme s pomocí otce Vladimíra, který nám byl zábavným a skvělým 

průvodcem, navštívili nejenom Koloseum, Pantheon a Kapitol, ale i několik svatých 

míst, jako kostel sv. Vavřince, kostely v Trastevere a další místa. 

Celou pouť jsme zakončili mší svatou v malé kapličce sester dominikánek, u 

kterých jsme byli po celou dobu ubytovaní, a které se o nás pěkně staraly. 

Káťa, Míša a Terezka Kučerovy 
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Charitní záchranná síť pomůže těm, kteří si nedokáží pomoci sami 

 

Charitní záchranná 

síť, jedna ze šestnácti 

služeb Oblastní charity, je 

službou nejmladší a 

současně i nejmenší. Její 

záběr je však široký. 

Cílovou skupinou jsou 

osoby v nouzi na území 

Oblastní charity Žďár nad 

Sázavou, které 

vypadávají ze systému 

podpory a pomoci 

institucí a dalších služeb, 

nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na pracovníky samy obrátí, 

nebo jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou přímo 

vyhledány pracovníky Charitní záchranné sítě. 

A co to znamená v praxi? 

„Každý z nás se někdy může dostat do vážné situace, na kterou není připraven, neví 

si s ní rady a sám si neumí pomoci. Mezi naše klienty patří nejčastěji rodiny s dětmi, 

lidé se zdravotním postižením či onemocněním, senioři, lidé, které potkala nenadálá 

tragická událost, osoby bez domova,“ vysvětluje Mgr. Jana Kincová Křížková, 

vedoucí Charitní záchranné sítě. 

A jak je pomoc potřebným poskytována? 

Pracovníci záchranné sítě s příchozím proberou jeho situaci a navrhnou možná 

řešení, doporučí další služby, případně nabídnou doprovod a pomoc při jednání 

s dalšími institucemi či službami. Mnohdy je tato nouzová situace spojena i s tím, že 

člověk nemá uspokojeny základní životní potřeby, nemá jídlo, hygienické potřeby, 

chybí mu základní vybavení domácnosti apod. „V této chvíli můžeme poskytnout 

pomoc z prostředků projektu FEAD, který je zaměřen na materiální pomoc nejchudším 

osobám, potravinových sbírek, nebo přes naše sociální sítě hledat ochotné dárce, kteří 

věnují třeba dětskou postýlku,“ sděluje Jana Kincová. Více informací o Charitní 

záchranné síti na www.zdar.charita.cz. 

Lenka Šustrová, foto Zbyněk Čech 
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Rok 2020 bude Rokem Bible 
 

V roce 2019 slaví Katolická biblická 

federace 50 let od svého založení a v 

příštím roce si připomeneme šestnáctisté 

výročí od úmrtí svatého Jeronýma, 

velkého překladatele Bible, který 

dokázal přeložit Písmo do 

„každodenního“ jazyka obyčejných lidí, 

a učinil tak psané Boží slovo 

dosažitelným pro všechny. Jeho 

horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost 

Písma je neznalostí Krista“. 

Rok 2020 byl proto vyhlášen „Rokem Božího slova“, který se bude slavit od první 

neděle adventní (1. prosince 2019) do památky svatého Jeronýma (30. září 2020). 

Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života 

církve. 

 „Nedávné slavení památky sv. Anežky České nám připomíná dobu před 30 lety, 

kdy se její svatořečení stalo jedním z impulzů při znovuzískání svobody naší 

země,“ stojí v listu, který k letošnímu Dni Bible vydal kardinál Dominik Duka. 

„Nechceme ovšem jen vzpomínat na to, co se stalo před 30 lety. Chceme přispět k 

dlouhodobému procesu, v němž si naši současníci stále lépe uvědomují, jaký význam 
má dosažená svoboda. Na tomto poslání církve se svou činností podílí také Biblické 

dílo,“ je uvedeno dále v listu, který byl přečten při všech bohoslužbách v neděli 17. 

listopadu. 

Zveme vás tedy k pravidelnému setkávání nad Písmem na téma: 

 

Všeobecný úvod do Bible 
 

Kde: kaple sv. Barbory                                      Kdy: úterý v 19.00 (po mši sv.) 
 

25. 2.2020   Bible jako Slovo Boží a literatura 

  3. 3.2020   Dějiny textu Písma sv. 

10. 3.2020   Písmo sv. a Tradice 

17. 3.2020   Božská stránka Bible 

24. 3.2020   Apokryfy, exegeze textu    

                                                                               P. Blažej Hejtmánek, farář  
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Budeme mít u sv. Prokopa farní centrum? 
 

Pod tímto názvem byl v loňském vánočním zpravodaji uveřejněn článek Ing. 

Martina Müllera, který se zamýšlel nad potřebami věřících a detailně popisoval 

současný stav prostor farnosti sv. Prokopa s odůvodněním potřeby zbudovat farní 

centrum. 

V tomto článku bylo slíbeno, že se tématem farního centra budeme dále zabývat, a 

nyní, po roce, vás chceme informovat o tom, kam se tato záležitost posunula. Proběhla 

jednání s renomovanými architekty, kteří se vyslovili k danému prostoru farní zahrady 

a farních stodol z hlediska možností zástavby a únosnosti daného prostoru. Vznikly 

náčrty možného umístění, byly předloženy nabídky řešení. Byl zvolen název projektu 

– PROKOPEUM. Řešení celého areálu bude pojato komplexně – včetně rekonstrukce 

fary, úpravy skladovacích prostor, nebo třeba většího využití doposud téměř 

nevyužívaného sadu na okraji areálu. Chceme co nejvíce zachovat volný prostor 

farních zahrad pro potřeby setkávání farnosti (například farní pouť apod.) a jeho 

využití k začlenění do plánovaného farního centra. Chceme zachovat hodnoty celého 

areálu i v něm umístěných staveb – ať již historické, kulturní, či jiné. 

Na základě předložených studií byl vybrán pro další komunikaci projektant Ing. 

arch. Marek Štěpán, který má „na svém kontě“ již nejednu sakrální stavbu a pohybuje 

se v církevním prostředí. Následně byly upřesněny potřeby a požadavky farnosti s 

výhledem do budoucnosti, z čehož vyplynulo základní rámcové zadání pro 

vypracování studie. Jakmile bude zpracována a odsouhlasena studie, proběhnou další 

fáze pro případnou přípravu předprojektové a projektové dokumentace. Chceme vás 

pravidelně a včas o všech dalších krocích informovat. Za tímto účelem již byly 

zarezervovány samostatné webové stránky s názvem www.prokopeum.cz a 

www.prokopeum.eu, obsah je prozatím ve fázi zrodu. 

Na jedné straně bychom chtěli stavbu, která bude splňovat potřeby farnosti 

s výhledem do budoucnosti, na druhou stranu musíme pečlivě optimalizovat náklady 

na její realizaci. Po vypracování studie, která bude splňovat představy a potřeby 

farnosti, budeme již znát přibližné náklady. Pokud tyto finanční náklady budou 

akceptovatelné, začneme podnikat další kroky včetně způsobu financování. Je třeba, 

abychom se již nyní připravovali nést počáteční výdaje za vypracování projektu 

a spolufinancování stavby. Proto byl za tímto účelem zřízen účet u sv. Prokopa č. 35-

1622208329 / 0800. Na tento účet mohou dobrodinci přispívat jakoukoliv finanční 

částkou dle svých možností. 

Sami na to nestačíme a budeme shánět peníze ze všech dostupných zdrojů. Jakmile 

bude projekt připraven k realizaci a budeme mít závazné přísliby finanční podpory a 

jasný způsob financování, budeme moci přikročit k realizaci stavby.  
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Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte s podněty či názory a uvítáme nabídku 

aktivní pomoci, kterou můžete zasílat na e-mail: muller@cmail.cz, případně 

telefonicky na telefonní číslo 777 616 696. Neváhejte se prosím ozvat – uvítáme 

všechny, kteří budou chtít přiložit ruku ke společnému dílu! Požehnané Vánoce! 

Za přípravný výbor: Ing. Pavel Štěrba 

 

Červnová česko-anglická „pracovní dovolená“ potřetí 
 

Již dvakrát jsme ve Žďáře 

přivítali šestici britských 

dobrovolníků doplněnou šesticí 

nadšených Žďáráků. Před čtyřmi 

lety týden pracovali na terénních 

úpravách na Santiniho Dolním 

hřbitově, předloni pak v objektu 

bývalého mlýna v Polničce. 

Hřbitůvek se od té doby 

pravidelně otvírá veřejnosti, 

v mlýně snad jednoho dne 

vznikne zajímavá expozice. 

Britští přátelé se k nám tedy letos 

chystají znovu, aby svou prací podpořili další zajímavý projekt. 

Šestici dobrovolníků z Velké Británie přivítáme ve dnech 6. až 13. června 2020 

a opět k nim hledáme šest dobrovolníků z České republiky. Po dvou předchozích 

zkušenostech již dobře víme, že zdaleka nešlo jen o zajímavou práci – mezi účastníky 

vznikla mnohá přátelství a někteří z  britských dobrovolníků se do Česka i do Žďáru 

rádi vraceli. A nezapomenutelné zůstaly i společné večery, během nichž jsme pilně 

procvičovali angličtinu a dostali příležitost vzájemně obohatit svůj pohled na svět. 

V současné době dolaďujeme s nadací The Friends of Czech Heritage poslední 

detaily spolupráce v roce 2020 – půjde znovu o nenáročné terénní, úklidové a možná 

i snadné stavební práce. Stejně jako vloni bychom s Angličany v neděli 7. června rádi 

znovu navštívili některou ze zajímavých kulturních památek na Vysočině. 

Bližší informace o akci vám rád poskytne Zbyněk Vintr (zbvintr@seznam.cz, mobil: 

777 110 829), u kterého se mohou do konce února přihlašovat případní zájemci o jedno 

ze šesti volných míst pro české dobrovolníky. Nemusí se bát přihlásit opravdu každý, 

dokonalá znalost angličtiny není podmínkou. Těšíme se na zajímavý letní týden 

s vámi!        Zbyněk Vintr 
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ANEŽKA A SVOBODA (1989 – 2019) 

 

Dívala se jako do zrcadla na Ježíše Krista 
Blahoslavená Anežka 

Česká, přestože žila v době 

nám tak vzdálené, zůstala i 

dnes zářným vzorem 

křesťanské víry a hrdinné 

lásky, jež pobízí k 

zamyšlení a následování. 

Na její život a na její 

spiritualitu se velmi 

příhodně hodí slova 1. listu 

svatého Petra: “Žijte 

rozumně a střízlivě, abyste 

byli pohotoví k modlitbám.” 

Tak psal první z apoštolů 

křesťanům své doby. A dodal: “Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. 

Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to.” Právě toto bylo životním 

programem svaté Anežky. 

Od nejútlejšího dětství zaměřovala svůj život na dobra nebeská, a když odmítla 

různé nabídky k sňatku, rozhodla se oddat zcela Bohu, aby byl v jejím životě oslaven 

kříž Ježíše Krista. Když uslyšela od menších bratří, kteří tehdy přišli do Prahy, o 

duchovní zkušenosti Kláry z Assisi, chtěla i ona jít za příkladem františkánské 

chudoby. Ze svého věna založila v Praze špitál sv. Františka a klášter pro chudé sestry, 

čili damiánky, kam o svatodušních svátcích roku 1234 sama i vstoupila a kde složila 

slavné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. 

Jsou všeobecně známé dopisy, které jí napsala svatá Klára z Assisi, aby ji 

povzbudila k vytrvalosti na nastoupené cestě. Tak se zrodilo duchovní přátelství, které 

trvalo skoro 20 let, aniž by se obě světice osobně setkaly. “Buďte pohostinní jedni k 

druhým a nestěžujte si na to.” Touto směrnicí se svatá Anežka řídila ve vší své činnosti, 

přijímajíc vždycky s plnou důvěrou události, které na ni Boží prozřetelnost dopustila. 

V jistotě, že vše pomíjí, ale Boží pravda zůstává navěky.  

Tento odkaz dává nová světice i vám. drazí její krajané, ba vůbec všem. Lidské 

dějiny jsou v ustavičném kolotání, doby se mění s nástupem nových generací a se stále 

novými objevy vědy, na obzoru lidstva vystupují stále nové techniky, ale stejně tak i 

nové potíže. Kristova pravda však, která přináší světlo a spásu, přetrvává i v tomto 
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kolotání událostí. Všechno, co se přihodí na zemi, je zamýšleno nebo dopuštěno 

Bohem, aby lidé cítili žízeň a stesk po Boží pravdě, aby hledali, jak by k ní dospívali. 

“Každý ať slouží druhým tím darem, který přijal,” tak pokračuje svatý Petr 

a dodává: “Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou mu dává Bůh, tak aby se všechno dělo 

k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.” Ve svém dlouhém životě uprostřed nemocí a strastí 

svatá Anežka uskutečnila svou službu opravdu hrdinsky z lásky k Bohu, dívajíc se 

stále jako do zrcadla na Ježíše Krista, jak jí to radila svatá Klára. V tomto zrcadle září 

blažená chudoba, svatá pokora a nevýslovná láska. Tak Anežka Česká, kterou dnes s 

radostí vzýváme jako svatou, i když žila dávno před vámi, měla významný podíl na 

občanském a kulturním vývoji vašeho národa a zůstává i nám nablízku pro svou 

křesťanskou víru a svou lásku. Je vzorem odvahy a duchovní oporou mladým dívkám, 

které se velkoryse zasvěcují řeholnímu životu. Je příkladem svatosti všem, kteří 

následují Krista. Je povzbuzením všem, kdo chtějí žít láskou, která se dává úplně a 

zcela všem bez ohledu na přehrady rasy, národnosti nebo mentality. Je nebeskou 

ochránkyní na naší každodenní cestě plné překážek. Můžeme se k ní tedy obracet s 

velkou důvěrou a nadějí. 

Sv. Jan Pavel II., homilie při kanonizaci sv. Anežky 

 

Revoluce nekrvavá, ale duchovní 
Na Václavském náměstí vládne suverénně a nadčasově 

svatý Václav, kníže a světec, zavražděný, a přece vítězný, silný 

a líbezný. Jemu po pravici stojí mučednice Ludmila a mučedník 
Vojtěch. Kněžna a církevní kníže. Matka lidu a pastýř. 

Přemyslovna a Slavníkovec. Oba představitelé dvou rodů, kteří 

prolili svou krev. 

Velice je tu revoluční – ale revolucí nekrvavou, duchovní – 

pohřížena v kontemplaci, svatá Anežka Česká a svatý Prokop, 

první z českých patronů prohlášených za světce podle 

kanonizačního řádu. Poustevník a klariska, ale užiteční 

světským vládcům i prostému, ba nejubožejšímu lidu. Ti představují druhou, duchovní 

linii české duše. 

A tak křížem vede linie od královské dcery, panny Přemyslovny Anežky, k matce 

Přemyslovně Ludmile. Od Vojtěcha biskupa k poustevníkovi Prokopovi. Tak se tu 

kříží linie rodu tělesného s linií rodu duchovního. 

Dnes platí naše pozornost svaté Anežce. Ať nikoho nepohorší přívlastek svatý. 

Máme jí zazlívat, že dosáhla vysoké mravní roviny? Nemáme ctít velké duchovní 

osobnosti vysoké lidské hodnoty a nespatřovat v nich podivuhodný projev Boží 

milosti? Stejně prosím, ať se nikdo nehorší nad svatořečením Anežky České. Byl to 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
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veřejný akt naší víry a v této době výkřik naší naděje. Že láska je víc než násilí. Láska 

je největší síla, která vládne staletími a která určitě zvítězí. 

Jestliže Halas viděl ve snu moc kopí svatého Václava, spatřil druhý Václav, Václav 

Havel, moc bezmocných. A tuto moc bezmocných vidíme právě v symbolu svaté 

Anežky České. Vůdkyně těch, kteří v těchto dnech u jejích nohou zvedali bezmocné 

ruce a prolévali krev. 

Před lety to byl Jan Opletal, pak přímo na tomto svatém místě Jan Palach. A dnes 

naše nová mládež, údajně socialistická, podstoupila křest krve pro novou dobu. Opak 

svatořečení je zlořečení. Sotva se Anežka vrátila s římskými poutníky v jejich radosti 

a nadšení, tekla tu krev. Bratrovražedná ruka tu pokračuje v díle těch, kdo prolili krev 

Václavovu, Ludmilinu, Vojtěchovu. První oslava nové světice nebude ve Svatovítské 

katedrále, ale stala se v Nemocnici Na Františku, kterou založila kdysi Svatá Anežka 

a kam dnes dopravili její zkrvavené děti. Ale nebude to oběť marná. Dík těm, kdo ji 

prolili. 

Josef Zvěřina, homilie 17. listopadu 1989 

 

My už zpátky do katakomb nepůjdeme 

V českém národě vždy panovalo přesvědčení, že 

skutečná doba štěstí nastane v Čechách a na Moravě tehdy, 

až bude Anežka svatořečena. A tak se skutečně stalo. Z 

podnětu stařičkého kardinála Tomáška a mnoha dalších 

angažovaných nadešel pak onen požehnaný den její 

kanonizace, 12. listopad 1989. I já sám na tento den nikdy 

nezapomenu. Ve Svatém Petru v Římě jsem před 

bohoslužbou hledal své místo mezi ostatními kardinály. 

Sekretář Svatého Otce, nynější kardinál a krakovský 

arcibiskup, mi vzkázal, abych se dostavil k portálu Svatého 

Petra a kráčel v papežově doprovodu, protože Svatý Otec věděl o mé sounáležitosti s 

tak silně utiskovanou církví ve vaší zemi. Poté co v Polsku roku 1981 vyhlásili stanné 

právo, byly hranice mezi Polskem a Československem uzavřeny tak neprodyšně, že se 

do Polska dalo vycestovat jen přes tehdejší Německou demokratickou republiku. V ní 

jsem jako berlínský biskup mohl tajně vysvětit mnoho dobře připravených mladých 

mužů na kněze pro jejich českou vlast. Když jsem procházel střední lodí k portálu 

svatopetrského chrámu, bylo vpravo i vlevo rozestaveno ke koncelebraci již množství 

kněží a biskupů v ornátech. Mezi nimi jsem rozeznal mnohé z těch, které jsem tajně 

vysvětil, oblečené v kněžském rouchu. Zastavil jsem se u nich a zděšen řekl: „Pro Boha 

živého! Co tu děláte? Až se vrátíte domů, zavřou vás a čekají vás jen samé postihy a 

útrapy!“ Ale oni mi vítězoslavně odpověděli: „My už zpátky do katakomb nepůjdeme. 
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Vrátíme se veřejně jako Boží kněží. Spolu s národem přece víme: Až bude Anežka 

Česká prohlášena za svatou, nastanou pro náš národ i naši zemi nové a lepší časy.“ 
Tato událost, která byla předzvěstí převratu, mě tam v Římě jakožto občana NDR 

a posléze berlínského biskupa citově zasáhla hlouběji než pád berlínské zdi. Přesně pět 

dní po slavnosti v Římě vypukla 17. listopadu v Praze Sametová revoluce a 23. dubna 

1990 mohl svatý otec Jan Pavel II., vykonat svou první návštěvu Prahy, v nedávno 

ještě komunistické zemi. Při uvítání papeže na pražském letišti, prohlásil – jak známo 

– prezident Václav Havel: „Svatý Otče, nevím, co to je zázrak. Ale to, že jste dnes zde 

u nás v Praze, zázrak je!“ Ano, je to zázrak, že první dámě českého národa, svaté 

Anežce České, můžeme ve smyslu uchovávané tradice „Až budeš svatořečena, 

nastanou pro nás šťastnější časy“ poděkovat, neboť se tak skutečně stalo. Spousty 

koalic a konstelací politické povahy v minulosti ztroskotaly, ale svatí zemští patroni 

stojí při nás, jsou na naší straně, jdou s námi. Ať se stane cokoli! 

Kardinál Joachim Meisner, homilie 20 let od svatořečení sv. Anežky 

 

Svoboda je dar, ale také zadání 
Dnes nevzpomínáme jenom na minulost. Svoboda je dar, 

ale také zadání pro každou a pro každého z nás. Denně 

musíme opatrovat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od 

špatných tužeb, od hříchu i zla, jež se vkrádají do našeho 

osobního, rodinného i společenského života. Křesťanský 

život je neustálým zápasem o dobro a lásku v nás i kolem nás. 

Slyšeli jsme dnes slova svatého Pavla z listu Kolosanům. 

Tato inspirovaná slova jsou určena rovněž nám; 

zapamatujme si je: »Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní 

projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, 

mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 

druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.« (Kol 3,12-13). Přenesme tato 

slova do základů rodinného a společenského života, aby mezi námi bylo méně sporů, 

napětí a konfliktů, a více bratrství a solidarity. Dostali jsme život, abychom jej naplnili 

dobrem. Pamatujme také, že na konci života budeme souzeni podle lásky. 

Kardinál Stanislaw Dziwisz, homilie 30 let od svatořečení sv. Anežky 

 

Jak se svobodou naložíme? 
Jedním z nejzákladnějších problémů duchovního života je, že v sobě sice cítíme 

hlad po Bohu, ale pokoušíme se jej nasytit stvořenými věcmi, které jsou menší než 

Bůh. Svatý Tomáš Akvinský napsal, že čtyřmi obvyklými náhražkami Boha jsou 
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bohatství, potěšení, moc a uznání. Vnímáme v sobě vnitřní prázdnotu a pokoušíme se 

ji vyplnit různými kombinací těchto čtyř náhražek. Jenomže pouze vyprázdněním sebe 

a otevřením se pro lásku můžeme uvolnit prostor pro Boha. 

Tradičně se tyto touhy označují jako "žádostivost", ale myslím si, že lze stejně 

dobře použít modernější termín "závislost". Pokoušíme-li se uhasit hlad po Bohu 

čímkoli menším, než je Bůh, budeme přirozeně frustrovaní, až nakonec přesvědčíme 

sami sebe, že potřebujeme pořád víc pozemského uspokojení, a budeme o něj tak 

dlouho usilovat, až nezbytně dojdeme znovu ke zklamání. V tu chvíli se nás zmocní 

jakási duchovní panika a my se začneme donekonečna motat v kruhu v honbě za 

stvořenými věcmi, které nás nikdy nemohou učinit svou podstatou šťastnými. 

Biskup Robert Baron v promluvě ke členům Kongresu 

 

Pravou svobodu přináší důvěra v Boha 
Být Božím dítětem znamená: držet se Boží ruky, konat 

Boží vůli, ne vlastní, vložit všechny starosti a všechnu 

naději do Boží ruky, nestarat se už o sebe a o svou 

budoucnost. V tom spočívá svoboda a radost Božího 

dítěte. Jak málo je těch, kteří toho dosahují, i mezi 

skutečně zbožnými a dokonce hrdinsky obětavými lidmi! 

Kráčejí stále sehnuti pod těžkým břemenem svých starostí 

a povinností. 

Všichni znají podobenství o nebeském ptactvu a o 
polních liliích. Ale když potkají člověka, který nemá ani 

majetek, ani důchod, ani nějakou pojistku, a přece žije bez 

starostí o svou budoucnost, kroutí hlavou, jako by to bylo 

něco zvláštního. Ovšem, kdo od nebeského Otce očekává, že se mu postará v každé 

době o takový příjem a takové životní podmínky, jaké si člověk představuje, ten se 

může zle přepočítat. 

Důvěra v Boha může neochvějně obstát jen tehdy, jestliže zahrnuje ochotu přijmout 

z Otcovy ruky cokoli. Vždyť jen on ví, co je pro nás dobré. A kdyby snad někdy bída 

a strádání byla vhodnější než pohodlná a zajištěná existence, nebo neúspěch a pokoření 

lepší než úcta a uznání, pak musí být člověk ochoten přijmout i to. Když to uděláme, 

můžeme klidně žít přítomností, aniž nás zatěžuje budoucnost. 

Svatá Edita Steinová (Terezie Benedikta od Kříže), spolupatronka Evropy 
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S vděčností… 
 

25. června 2019 překročil práh věčnosti P. Jan Kubát (narozen 5. dubna 1936, 

Vsetín). V letech 1967 až 1974 působil jako administrátor ve farnosti Nanebevzetí 

Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou II. Přestože šlo o nelehkou dobu normalizace po 

vstupu sovětských vojsk, dokázal rozvíjet duchovní život farnosti a stál u zrodu 

několika kněžských povolání. Zemřel v hospici sv. Josefa v Rajhradě a pohřben je 

v kněžském hrobě v nedalekém Radostíně nad Oslavou, kde řadu let působil. 

 

Zdeněk Beran, neúnavný řezbář ze Sázavy, nás doprovázel při tvorbě městského 

betléma pro Zelenou horu i svaté brány pro Rok milosrdenství. 31. července 2019 

prošel nebeskou branou na věčnost. V jednom z rozhovorů se svěřil: „Nejdříve je 

potřeba získat zručnost. Potom najednou zjistíte, že do každého výtvoru se otiskne 

kousek vaší vlastní představy, každý dává do své tvorby něco ze sebe, co je jedinečné.“ 

 

Kardinál Tomáš Špidlík – osobnost světového významu, jezuita, kněz a teolog 

„nerozdělené církve“. Vedl duchovní cvičení pro papeže Jana Pavla II. a v roce 2005 

byl pověřen promluvou před konkláve, z něhož byl zvolen papež Benedikt XVI. Muž, 

který miloval svou zem a přitom několik desetiletí svého života strávil v emigraci. Jeho 

páteční promluvy ve Vatikánském rozhlase se pro několik generací staly 

srozumitelným hlásáním evangelia a byly překládány do mnoha světových jazyků. 

Rád bych toto ohlédnutí zakončil několika osobními vzpomínkami: pár roků po 
revoluci jsme se setkali na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman, kde měl pod širým nebem 

přednášky pro moravský lid – všichni mu naslouchali několik hodin se zatajeným 

dechem a všichni mu rozuměli. Když jsme přijeli v roce 2004 před půlnocí 

a neohlášení při jedné z expedic mládeže do španělské Loyoly a prosili o vpuštění do 

rodného domu sv. Ignáce, byli jsme vřele přijati jezuitou, který ve dveřích řekl pouze: 

„Czech Republic? Tomas Spidlik, welcome!“ A když jsme v roce 2008 zaparkovali se 

40 mladými u rumunského pravoslavného kláštera, archimandrita nás laskavě přijal, 

přinesl kýbl nadojeného mléka a řekl: „Mám přečtené všechny knihy Tomáše Špidlíka, 

které u nás vyšly.“ 

Dne 4. srpna 2005 navštívil pan kardinál Žďár a měl krásnou promluvu v bazilice. 

Když jsme v roce 2010 jeli na farní pouť do Říma, zastihla nás na cestě smutná zpráva 

– dne 16. dubna zemřel pan kardinál Špidlík, poslední den pouti jsme se tak zúčastnili 

pohřbu, který vedl papež Benedikt XVI. 

Pokud byste chtěli vidět o panu kardinálovi krásný dokument, pak doporučuji 

vyhledat „Z celého srdce“ na webu České televize. 

P. Vladimír  
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Přidejte se k donátorům diecézního fondu PULS 
 

Z fondu PULS se především přispívá na mzdy 

kněžím a na zajištění technické 

a ekonomické služby farnostem. Proto se dar do 

fondu stává také darem pro 

farnost. Donátorství je projevem zájmu každého 

z nás o budoucnost diecéze a díky patří všem, 

kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským 

životem, věrným nesením křížů nebo i darem 

podporují život v naší diecézi. 

Cílem fondu není jenom získávání hmotných 

prostředků pro zajištění života diecéze, ale 

budování velké rodiny malých dárců, kterým na 

diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílí 

se aktivně na jejím životě. 

Pokud chcete podporovat kněze a život v naší 

diecézi, zvolte si na webu www.donator.cz farnost 

a donátorský program. Po registraci vám mailem 

přijde dárcovské číslo, které použijete jako 

variabilní symbol pro identifikaci darů. 
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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: Mgr. Blažej Hejtmánek 

Kontaktní adresa: Farnost 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 a pátek v 17:15, čtvrtek v 17:00 adorace 

Farář: Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský 

Kontaktní adresa a služby nemocným: Farnost Nanebevzetí Panny Marie, 

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, Vánoce 2019: Redakční návrh P. Vladimír Záleský, 

P. Blažej Hejtmánek a Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty farníci obou 

farností, autoři jsou uvedeni u článků. Obrázky archiv farností a internet. Tisk 

Unipress. Pro interní potřebu vydávají obě žďárské farnosti. 

Návrhy článků pro velikonoční číslo zpravodaje: Chcete-li publikovat pozvánku 

nebo informace ve velikonočním čísle společného farního zpravodaje, předejte své 

návrhy do 17. února příslušnému duchovnímu správci. 
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Světlo přišlo na svět... 

(Jan 3, 19) 

 

Je budován most. 

 

Vede z jakékoliv temnoty ke světlu. 

Unese mne? Unese nás všechny? 

Můžeme se odvážit po něm jít? 

 

Nedokážeme se rozhodnout, 

Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb. 

Také nám, stejně jako Marii, Josefovi 

i pastýřům, musí anděl říci: 

 

„Nebojte se!“ 

 

Přeji Vám požehnané Vánoce i celý příští rok. 

 

 
Vojtěch Cikrle 

diecézní biskup brněnský  
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Závěrečná stránka… 

 


