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Milí přátelé, bratři a sestry, 

 

na začátku prosince, 3.12., to bylo přesně 30 let od odeslání první 

krátké textové zprávy, SMS, na světě. Ten den jsem jel odkudsi autem 

a poslouchal zprávy – objevilo se to v několika komentářích, ale 

v žádném jsem se nedozvěděl, co bylo obsahem té zprávy. Protože jsem 

byl zvědavý, našel jsem si to na internetu – stálo tam: „Merry 

Christmas“ (Veselé Vánoce). 

Tu zprávu tehdy poslal 22letý softwarový inženýr Neil Papworth ze 

svého počítače na mobil šéfa britského Vodafonu. 

 

 
 

Připomnělo mi to skutečnost, že mnozí lidé dnes slaví Vánoce, ale 

možná už jim utekla ta „zpráva“. Prosím, až budete letos někomu přát 

nebo posílat SMS, pošleme s každým takovým přáním také modlitbu, 

aby všichni lidé porozuměli a přijali to nejkrásnější poselství: „Bůh 

mezi námi“. 

 

Požehnané Vánoce a celý nadcházející rok 2023. 

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

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU I  

 

Roráty v adventu:  

● Pondělí 28. listopadu – pátek 23. prosince: 

Denně kromě neděle rorátní mše svatá v 6:30, 

v sobotu v 7:30 se světelným průvodem. 

 

Svátost smíření: 

● Pondělí 19. prosince: 9:00–12:00, 14:00–

18:00 (více zpovědníků). 

● Čtvrtek 22. prosince: 16:00–18:00. 

 

Mše svaté o Vánocích: 

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

22:00 Slavná mše svatá. 

Jakub Jan Ryba: Půlnoční mše (chrámový sbor svatého Prokopa 

s doprovodem orchestru ZUŠ). 

● Neděle 25. prosince – Narození Páně: 7:30, 10:00 slavná a 18:00. 

V 10:00 hodin Jakub Jan Ryba: Půlnoční mše (chrámový sbor svatého 

Prokopa s doprovodem orchestru ZUŠ). 

● Pondělí 26. prosince – sv. Štěpána: 8:00 (schola mladých) a 10:00. 

● Čtvrtek 29. prosince: 18:00 za zemřelé v uplynulém měsíci. 

● Pátek 30. prosince – Svaté rodiny: 18:00. 

Mše svatá s obnovou manželských slibů. 

● Sobota 31. prosince – sv. Silvestra: 

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

● Neděle 1. ledna – Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:00, 18:30. 

● Pátek 6. ledna – slavnost Zjevení Páně: 

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

• Neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně: 7:30, 10:00 a 18:00. 

 

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

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU II 

 

● Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní: 

Od 14:00 do 16:00 předvánoční svátost smíření. 

● Sobota 24. 12. – Štědrý den: 

21:00 Vigilie slavnosti Narození Páně 

(„půlnoční“). 

Jiří Pavlica: Missa brevis (chrámový sbor Fons 

s doprovodem orchestru žáků ZUŠ). 

● Neděle 25. prosince – slavnost Narození Páně: 

9:00 Mše svatá. (Vánoční zpěv lidu). 

Od 14:00 do 16:00 jsou otevřeny bazilika a Zelená hora pro veřejnost.  

● Pondělí 26. prosince – svátek svatého Štěpána:  

9:00 Mše svatá s koledou ukrajinských přátel. 

Od 14:00 do 16:00 je otevřena Zelená hora pro veřejnost. 

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

17:15 Mše svatá s žehnáním svatojánského vína. 

● Pátek 30. prosince – svátek Svaté rodiny:  

17:15 Mše svatá s obnovou manželských slibů. 

● Sobota 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. 

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

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

● Pátek 6. ledna – slavnost Zjevení Páně: 

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

● Neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně: 9:00 Mše svatá. 
Jakub Jan Ryba: Půlnoční mše (chrámový sbor svatého Prokopa 

s doprovodem orchestru ZUŠ). 

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

 

Čtvrtek 15. až neděle 18. 12., Městské divadlo 

Ostrov pohody 2022 – 25. ročník 

 

SOBOTA 17. prosince 

14:00 – Adventní zpívání aneb cesta do 

Betléma (Žáci ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou) 

14:30 – Pohádkování – Pohádkové hraní k poslouchání, podívání 

i hádání. (ZUŠ Jana Štursy, Nové Město na Moravě) 

15:00 – Ovečka betlémská – Vánoční zázrak očima chundelaté ovečky 

a starého pastýře. Loutková hudební pohádka o kouzlu Vánoc. Slyšíte zpěvy 

andělské? Beeeé!!! (Studio Damúza, Praha) 

16:30 – Vánoční putování s anděly – Andělská kniha, dva andělé a několik 

vánočních příběhů. Loutkoherecké představení, které je určeno pro dětského 

i dospělého diváka. Andělé za pomoci andělské knihy provedou diváky 

kouzelným obdobím Adventu. (Divadlo Pruhované panenky, Praha) 

17:30 – Hrátky z hastrmanské pohádky – Když se potká pohádková tetinka 

Janinka a písničková tetinka Kátinka, je vždycky veselo. Vezmi mámu, tátu, 

babi, dědu a přijď si s nimi zahrát a zazpívat. (Tetinky - KDS Effrenata, Žďár 

nad Sázavou) 

 

NEDĚLE 19. prosince 

14:00 – Narodil se Ježíšek – Přijďte si zazpívat koledy s dětmi z folklorních 

souborů Rozmarýnek a Bystřinka. (Soubory Rozmarýnek a Bystřinka ze 

Žďáru nad Sázavou) 

14:30 – Lidové Vánoce – Pěvecký sbor Sluníčka ze 2. ZŠ Žďár nad Sázavou. 

(Pěvecký soubor Sluníčka) 

15:00 – Brouček – Brouček, náš velký malý hrdina, zažívá největší 

dobrodružství svého broučího života. S Beruškou jsou kamarádi. Maminka 

s tatínkem mu drží pěsti a kmotřička s Janinkou z dálky dohlížejí.  (Divadelní 

spolek LokVar, Praha) 

16:30 – Cirkus, divadlo pro děti s kejklíři a loutkami – následuje 

ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA – Divadelní pohybová trachtace z prostředí starého 

cirkusu aneb nechte se překvapit, jak dopadne představení tvořené z toho, co 

maringotka dala. (Komedianti na káře, Mackovice) 

https://www.teatr.cz/#teatr
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Mezi představeními ve foyer dětská dílna s vánočním tvořením Vyrobíte si 

svítící domečky, ozdoby na stromeček, drobné dárečky, zkusíte paličkovat, 

uplést šálu pro Pohádkového dědečka, nazdobíte si perníčky a linecké cukroví 
a pro ty nejmenší je připraven hrací koutek. Do her a soutěží vás již tradičně 

zapojí DUHA AZ a 25. přední hlídka Royal Rangers Žďársko. 

www.ostrovpohody.cz. 

 

16. listopadu 2022 – 5. února 2023, Horácká galerie Nové Město na Moravě 

V bělosti sněhu / zima v technice linorytu 

Náš farník Miloš Sláma nás zve na výstavu, která představuje tvorbu sedmi 

umělců, členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, již prostřednictvím 

grafické techniky linorytu reflektují téma zimy, sněhu a jeho bělosti. „Bělost 

znamená také čistotu – bělost a jas čerstvého sněhu má jistě podobný dopad 

na naše duše – a čistý sníh je pomocníkem pro naše vnitřní nalézání naší 

vlastní harmonie,“ říká k výstavě Pavel Piekar, jeden z kurátorů výstavy 

a zároveň jeden z vystavujících autorů. Dalšími zastoupenými autory jsou 

Zbyněk Hraba, Ivo Křen, Peter Kollár, Jiří Samek, Miloš Sláma a Ladislav 

Sýkora. www.horackagalerie.cz/ 

 

Neděle 18. prosince 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

a v 10:00, kostel sv. Prokopa 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo přivezou čeští skauti z Vídně 10. prosince. Moderní 

symbol Vánoc dorazí do Česka už po čtyřiatřicáté. 17. prosince ho pak 

dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky po celé zemi. 

Naši skauti převezmou světlo v sobotu 17. prosince v 7:30 na nádraží 

a v neděli 18. prosince jej předají při mších svatých v 9:00 v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie v klášteře a v 10:00 v kostele svatého Prokopa. 

Další informace www.betlemskesvetlo.cz. 

 

19. prosince 2022 – 1. ledna 2023 9:00–17.00, kaple svaté Barbory 

Výstava betlémů 

Každý den můžete během doby vánoční navštívit v kapli svaté Barbory 

výstavu nejrůznějších druhů betlémů. 

 

 

http://www.ostrovpohody.cz/
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Úterý 20. prosince 2022, náměstí 

Republiky 

Živý Betlém 

Mrazivé odpoledne rozehřejí 

příběhy koledníků a Svaté rodiny. 

 

Sobota 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, 

kteří nás uvedou do slavení vánočního tajemství. 

 

Neděle 25. a pondělí 26. prosince 14:00-16:00, bazilika a Zelená hora 

Otevřená bazilika a Zelená hora 

Oba sváteční vánoční dny lze odpoledne volně navštívit baziliku Nanebevzetí 

Panny Marie a také poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 

kde lze shlédnout žďárský betlém vyřezávaný před několika lety našimi 

farníky. Pozvěte své přátele a známé. 

 

Neděle 25. prosince ve 14:30 hodin, kostel svatého Prokopa 

Vánoční divadlo u jesliček v kostele svatého Prokopa 

Program s divadlem a dětskou scholou. 

 

Pondělí 26. prosince ve 14:00 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Koledování dětí u jesliček v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

Program s recitací skautů a skautek a dětskou scholou. 

 

Pondělí 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 mše Missa brevis Jiřího Pavlici a další skladby. 

Koncert doprovází Komorní orchestr žáků ZUŠ Františka Drdly. Vstupné 

dobrovolné. 
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Úterý 27. prosince až sobota 31. prosince v 10, 11, 13 a 14 hodin, Zelená hora 

Komentované prohlídky na Zelené hoře (se žďárským betlémem) 

Od 27. do 31. prosince můžete navštívit kostel s komentovanou prohlídkou. 
 

Pátek 30. prosince v 16:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Vánoční koncert pěveckého sboru Svatopluk 

Posluchači se mohou těšit na vánočně laděné skladby i hudební překvapení. 
 

Neděle 15. ledna v 17:00 hodin, kostel svaté Kunhuty Nové Město na Moravě 

16. tříkrálový koncert: el_worship 

Koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům. 
 

PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ 
 

Celoročně, farnost sv. Prokopa 

Nabídka aktivit Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I.  

Srdečně vás zveme k účasti na některé z mnoha aktivit v naší farnosti. 

Děkujeme všem, kteří se na jejich uskutečnění podílejí. 

• Otevřený kostel – denně od 8:00 do 18:00 

• Křesťanská školka Hvězdička (Dana Trávníčková, tel. 777 097 618) 

• Žabky – holky od 5 do 12 let – sobota 9:00-11:00 (jednou za 14 dní) 

Kontakt: Míša Dolanská, tel. 607 186 540 

• Ministranti – kluci předškolního i školního věku – sobota 9:00-11:00 

(jednou za 14 dní) Kontakt: Josef Kašík, tel. 739 100 414 

• Rytířské dopoledne – sobota 9:00-11:00 (jednou za 14 dní) 

Kontakt: Josef Sejkora, tel. 736 675 940 

• Misijní klubko (děti a rodiče) – poslední pondělí v měsíci 17:00-19.00 

Kontakt: Martina Sejkorová 739 335 522, Jana Smolíková 737 810 881 

• Společenství mládeže – mládež od 12 let – pátek 19:00-20:30 (jednou 

za 14 dní) Kontakt: Karolína a Filip Machkovi, tel. 731 244 452 

• Mladší schola – od předškoláků po 4. třídu základní školy 

Neděle 8:45-9:45, 3. pátek v měsíci 16:30-18:00 (zpěv při mši) 

Kontakt: Kateřina Koubková 603 151 361, Markéta Kotíková 608 555 810 

• Starší schola – od 5. třídy až po středoškoláky a vysokoškoláky 

Neděle 8:45-9:45, 2. a 4. (příp. 5.) pátek 16:30-18:00 (zpěv při mši) 

Kontakt: Jana Hudcová 724 733 885, Kateřina Dvořáková  731 331 503 

• Pěvecký sbor od sv. Prokopa – úterý 19:00 

Kontakt: Hana Bořilová, tel. 728 305 882  
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• Výuka náboženství na základních a středních školách 

Dle rozvrhu na vývěsce a na webových stránkách www.prokopzr.cz 

• Mše svaté pro děti – každý pátek v 18:00 (kromě 1. pátku v měsíci) 

• Mše svaté za zemřelé – každé poslední pondělí v měsíci v 18:00 

• Setkání nad Božím slovem – pátek (jednou za 14 dní) v 19:00 

Kontakt: Jana Miškovská, tel. 605 246 737 

• Modlitební skupinka – pátek (jednou za 14 dní) v 19:00 

Kontakt: Eva Součková, tel. 732 680 942 

• Nedělní kavárna – každou neděli po první a druhé mši svaté 

Kontakt: Lenka Šustrová 737 972 108 (uvítáme nové zájemce k obsluze) 

• Klub křesťanských seniorů – čtvrtá středa v měsíci 

Kontakt: Jaroslav Hulák, tel. 602 646 755 

• Modlitby matek – první pondělí v měsíci 

Kontakt: Martina Sejkorová, tel. 739 335 522 

• Večery chval – druhá sobota v měsíci v 19:30 

• Úklid kostela 

Zájemci se mohou hlásit u paní Hany Koubkové na tel. 734 780 266 

 

Celoročně, farnost Nanebevzetí Panny Marie 

Nabídka Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II. – klášter  

I vy se můžete připojit k některé z našich aktivit, případně se podílet na 

jejich realizaci. 

• Otevřený kostel – zadní část baziliky je otevřena denně k modlitbě 

• Mše svaté pro děti – poslední pátek v měsíci v 17:15 v bazilice 

• Eucharistická adorace – každý čtvrtek v 17:00 v bazilice 

• Modlitba nešpor – každou středu po mši svaté v bazilice 

• Modlitba růžence – denně v křížové chodbě v 19:30 (v zimě) a ve 

20:00 (v létě) 

• Nikodémova noc – 16. dne v měsíci 19:00-21:00 (v zimě) a 20:00-22:00 

(v létě) na Zelené hoře (tichá eucharistická adorace a příležitost ke 

svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem) 

• Farní kavárna U Josefky – v neděli po mši svaté v křížové chodbě 

• Ministranti – v neděli po mši svaté v bazilice 

• Modlitby matek – druhou sobotu v měsíci v 18:00 v křížové chodbě 

• Schola – neděle po mši svaté a před dětskou mší svatou na faře 

Kontakt: Petra Kynclová, tel. 737 489 488 
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• Společenství mládeže – pátek večer (jednou za 14 dní) na faře 

Kontakt: Anežka Miškovská, tel. 775 246 643 

• Svatojánské bratrstvo – poslední středa v měsíci po mši svaté 
v křížové chodbě, společenství mužů 

• Úklid kostela 

Zájemci se mohou přihlásit paní Zdeně Chybové na tel. 723 761 209. 

• Zvoníci – každou neděli přede mší svatou ve věži kláštera 

 

Víkend 13. a 14. a úterý 16. května, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 

V roce 2023 se hlavní pouť na Zelené hoře uskuteční, dá-li Pán, v sobotu 

a neděli 13. a 14. května a v den slavnosti, v úterý 16. května. 

 

2. až 5. července, Lužnické údolí 

Letní puťák Lužnice 2023 

Do Klokot u Tábora vyjedeme v neděli 2. července odpoledne. Začneme 

poutí na „Malé Svaté Hoře“ a pak už nás čeká krásná cesta podél řeky Lužnice 

až k soutoku u Týna nad Vltavou. Návrat plánujeme ve středu 5. července 

odpoledne. Pro mládež od 12 let.    P. Vladimír 

 

16. až 22. července, Itálie 

25. expedice mládeže – Apulie 2023 

Od neděle 16. do soboty 22. července se 

vydáme na jubilejní expedici – cílem 

bude jižní ostruha Itálie – Apulie. 

Samozřejmě nelze vynechat Bari, kde se 

narodil sv. Mikuláš. Pro mládež od 15 

let.   P. Vladimír 

 

6. až 9. srpna, Západní Čechy 

Farní pouť Chlum – Cheb 2023 

Dá-li Pán, uskuteční se od 6. do 9. srpna. I letos bude směřovat do 

západních Čech. Půjdeme tuto poutní trasu: Chlum Svaté Máří – Kynšperk 

nad Ohří – Žandov – Hrozňatov – Waldsassen – Cheb.  P. Vladimír 
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Expedice Kosovo 2022 

Naše výprava započala 

v neděli 17. července 

v odpoledních hodinách, kdy se 

naše dva tranzity plné lidí a věcí 

vydaly na cestu. Cesty jako 

takové jsme si užili dosytosti. Do 

Kosova je to kolem 1 200 km.  

Bez obtíží jsme projeli hranice 

se Slovenskem i Maďarskem 

a vcelku snadno našli i místo pro 

naše stany. Nepříjemné 

záležitosti na nás čekaly druhý 

den. Nejprve tři hodiny čekání na hranicích do Srbska, následně bylo kolo 

našeho tranzitu přepadeno zákeřným pilníkem na nehty – museli jsme sjet 

z dálnice, kolo vyměnit a dát si oběd. A po nabraném zpoždění se nám 

nedařilo nalézt dostatečně rovné místo k přenocování – jižní Srbsko je plné 

strmých kopců a každá rovinka, která na mapě vypadala slibně, byla buď 

osídlená, nebo se zde rozprostíral švestkový sad. Po několika hodinách, 

mnoha naježděných kilometrech a debatování s několika domorodci, jsme za 

tmy konečně nalezli příhodnou opuštěnou planinku.  

V úterý jsme ještě v Srbsku navštívili v překladu Ďáblovo město, které se 

vyznačuje štěrkopískovými věžemi, a bez problémů překročili srbsko-

kosovskou hranici. Zamířili jsme k hlavnímu městu Kosova – Prištině 

a zastavili na Kosovském poli, bojišti, kde byli Srbové poraženi Turky a padli 

tak pod Osmanskou nadvládu. Chtěli jsme navštívit i centrum města, ovšem 

pro nemožnost nalezení vhodného parkovacího místa a očividné netaktnosti 

okolních řidičů jsme se rozhodli pokračovat dál na západ do hor. 

Než jsme k nim dorazili, zastavili jsme ještě u katolického kostela 

vévodícímu na kopci, kde se do puntíku splnilo „tlučte a otevře se vám“. 

Mohli jsme zde slavit mši svatou a místní kostelník nás i pohostil.  

K večeru jsme se ocitli v horách. Silnice zde byla úzká, klikatá, někdy 

vedená tunely a víceméně po rovince vedla jen díky řece, která údolí 

vyhloubila. Opět se setmělo a my náhodně zvolili příkrou cestu vzhůru (hlavně 

proto, že byla asfaltová) a doufali v zázrak. Který přišel. Na rovné plošince 

jsme si udělali základnu a následujícího jitra konečně vyrazili s batohy na 

zádech ostře vzhůru. Výstup byl poměrně namáhavý, sluníčko pálilo 
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a plechové vany plné vody 

pro dobytek vypadaly 

neskutečně lákavě. Po 
botanické přestávce, obědu 

a spoustě krásných výhledů, 

jsme zakotvili pod naším 

zítřejším cílem – horou 

Hajlou. Následující den jsme 

naše batohy důmyslně ukryli 

do větví a už nalehko se 

vydali dobýt zlatý hřeb celé 

expedice. 

Výstup byl namáhavější a delší, než jsme zprvu očekávali, ovšem 

v každém ohledu to stálo za to. Hajla leží na hranici s Černou Horou, byly 

vidět i vzdálené vrcholky v Albánii možná i Srbsko. Zároveň byla všude 

spousta květů, které by člověk tak vysoko nečekal. 

Návratem z Hajly skončila objevovací část pěší túry a my se po několika 

hodinách sestupu a zastávce na slavení mše na louce s velmi zvědavými 

krávami vrátili na naši základnu. 

Odtud jsme druhý den vyrazili na návštěvu dvou důležitých a krásných 

klášterů (Pećský a Visoki Dečani). A poté jsme se snažili jen co nejrychleji 

dostat domů.             Pavla Vacková 

 

Pěší farní pouť Skoky – Chlum Svaté Máří 2022 
 

Letošní pouť jsme začali tam, kde jsme loni skončili – ve Skocích, v kostele 

Navštívení Panny Marie. Opět nás uchvátila neskutečná atmosféra tohoto 

poutního místa a neutuchající vůle dobrovolníků pracujících na jeho obnově. 

Sami jsme se s velkou úctou zapojili do drobných prací okolo kostela 

a nasávali jeho klid a posvátnost. Po krásné procházce nad vodní nádrží 

Žlutice, která vlastně toto poutní místo odřízla od okolí, což zapříčinilo jeho 

zánik, jsme se vrátili na zámek Nečtiny, kde jsme byli ubytovaní. 

Další část naší pouti nás zavedla do obce Prameny, která se nachází v jižní 

části Slavkovského lesa. Zde jsme se posilnili minerální vodou, která v okolí 

obce hojně vyvěrá. My jsme ochutnali vodu z Barochova pramene, která nás 

posilnila na trasu dlouhou 17 km, vedoucí většinou lesem podél Dlouhé stoky 

– umělého vodního kanálu vytvořeného v polovině 16. století, aby sloužil 

k pohonu důlních strojů při těžbě cínu. 
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Úchvatnou procházku jsme si 

zpestřili krátkou svačinou, rozjímáním 

a sběrem ostružin bohatě rostoucích 
podél stoky. Tento den jsme zakončili 

krátkým výstupem k rozhledně 

Krásno, kde nás čekal výhled na okolí. 

Náš středeční cíl byl Chlum Svaté 

Máří. A jako správní poutníci jsme 

opět vyrazili pěšky na zhruba 15 km 

dlouhou trasu. Vyšli jsme z Nadlesí, 

navštívili ruiny kostela sv. Mikuláše, 

rozhlednu Krudum ve výšce 838 m 

a vydali se dál k našemu cíli. Obec je 

známá konventem Křižovníků 

s červenou hvězdou a poutním 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie, je 

to krásné místo s bohatou historií.  

Otec Vladimír odsloužil mši 

v úchvatných prostorách konventu 

a my se autobusem vydali do 

Nečtin. A protože někteří z nás cítili, 

že by výlet byl neúplný bez navštívení 

okolí zámku, vydali se ještě na 

vycházku ke zřícenině hradu Nečtiny. 

Po výšlapu do „zanedbatelné“ výšky 

562 m se nám naskytl pohled na 

krajinu západních Čech a na západ 

slunce. 

Ve čtvrtek ráno jsme se připravili na odjezd a vyrazili směr klášter 

Kladruby. Naši pouť jsme tak završili pohledem na dokonalou krásu 
a jedinečnost jednoho z vrcholných děl stavitele Jana Blažeje Santiniho, 

postaveného ve slohu barokní gotiky. Je to opravdu neskutečné dílo, kde i ten 

nejmenší, vždy dokonale propracovaný detail, má svůj hlubší význam.  

Ještě jedno krátké zastavení proběhlo ve františkánském klášteře v Hájku 

nedaleko Prahy a pak – plni dojmů z další dokončené pouti – jsme se vydali 

na cestu domů, za bezpečného šoférování našeho řidiče Aleše. 

Jana Frýdková 
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Ohlédnutí za Chaloupkou 2022 

Letošní Chaloupku jsme prožili na faře v Radešínské Svratce. Námětem 

celotáborové hry bylo cestování časem. Vypravili jsme se do minulosti za 

dinosaury, alchymisty, do období první republiky, ale také jsme nahlédli do 

budoucnosti. Společně jsme si užili červencový týden plný her, scének, své 

místo měla také modlitba a mše svatá.  

Ráda bych poděkovala rodičům a dětem, protože bez nich by tábor 

neproběhl. A především děkuji všem ochotným vedoucím za spolupráci 

během příprav i samotného tábora. Těším se, že se příští rok opět společně 

shledáme. Chaloupka 2023 se uskuteční v týdnu 19. – 26. srpna 2023 na faře 

ve Sněžném. 

Za tým vedoucích Vlaďka Veselá  

 

Chaloupka 2022 očima dětí 

Jakmile se blíží konec školního roku, už se začínáme těšit na letní 

prázdniny a na všechny zážitky a dobrodružství. Už několikátý rok strávíme 

vždy jeden prázdninový týden na „Chaloupkách“ a je tam velká zábava. Jsou 

tam skvělí vedoucí, kteří dovedou vymyslet něco nečekaného a překvapivého 

a na to se právě vždycky těšíme. Letošní téma bylo cestování časem. Každý 

den jsme dostali dopis od vědkyně, kterou jsme museli zachránit ze spárů 

zločince. V dopise bylo napsáno, do jakého časového období se máme 

teleportovat a tam splnit nějaké úkoly. A tak se třeba stalo, že jsme se ocitli 

v době kamenné mezi mamuty, které jsme museli ulovit, abychom nasytili 

hladové domorodce. Nebo jsme šli s indiánkou Lulu na výlet do lesa a tam 
jsme potkali další indiánské válečníky, kteří nás naučili bojový tanec. 

Ani letos nechyběla dobrodružná noční hra, ve které jsme doprovázeli 

princeznu a rytíře na jejich svatební cestě a museli jsme se ubránit přepadení 

lstivých loupežníků. Pro princeznu a rytíře jsme museli ulovit několik jelenů, 

aby měli bohatou hostinu. Teprve pak nám rytíř prozradil, že zlého padoucha 

zničíme pomocí bojového tance, který nás naučili indiánští válečníci.  

Všichni jsme byli velmi spokojení a moc se nám tam líbilo a už se moc 

těšíme na další dobrodružný pobyt v přírodě s našimi úžasnými vedoucími. 

Bětuška a Liduška Kosíkovi  
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Biřmování ve farnosti sv. Prokopa 

 

Dne 1. října 2022 se v naší 

farnosti konala jedna 

z největších událostí letošního 

roku – v kostele sv. Prokopa 

přijalo svátost biřmování 

celkem 64 biřmovanců. Tato 

slavnost byla o to více 

výjimečná, že naposledy byla 

žďárským farníkům udělena 

svátost biřmování v roce 

2017. Naše farnost měla proto 

tu čest přivítat i nově jmenovaného otce biskupa Pavla Konzbula.  

Udělení svátosti předcházela roční příprava všech biřmovanců, kdy jsme 

byli rozděleni do dvou skupin, a to na mladší a starší biřmovance. Skupiny se 

scházely jednou za dva týdny v sobotu, kdy jsme pod skvělým duchovním 

vedením otce Blažeje Hejtmánka v přátelském duchu postupně studovali, 

probírali a diskutovali důležitá témata křesťanské nauky. Na některé lekce byli 

přizváni hosté, ať už P. Karel Rozehnal nebo P. Tomasz Kazański, SAC, díky 

kterým jsme měli možnost vyzkoušet si lectio divina, či nahlížet na jiná 

různorodá témata z pohledu víry. 

Samotné mši svaté předcházely velké přípravy celé farnosti. Ať už se 

jednalo o zkoušky sboru nebo nácvik samotného obřadu, kdy se do presbytáře 

našeho kostela muselo vejít všech 64 biřmovanců včetně kmotrů a kněží.  

Svátost biřmování byla udělena na slavnostní mši svaté konané v sobotu 

1. října. Tato mše svatá byla nejen pro nás, ale i pro všechny přítomné velkým 

duchovním prožitkem. A to nejen díky přátelskému přístupu otce biskupa, ale 

rovněž díky skvělému hudebnímu doprovodu sboru a bezchybné organizaci 

pana faráře. Celá mše svatá měla nesmírnou sjednocující atmosféru, kdy jsme 

završili roční přípravu, zúročili naši snahu a za přítomnosti farní obce jsme 

přijali pečeť daru Ducha svatého. Na konci mše byly otci biskupovi předány 

za celou farnost darem biskupské ornáty.  

Po slavnosti každý z nás obdržel od otce biskupa dárek a přes nepřízeň 

počasí jsme společně zakončili tuto událost oslavou na farní zahradě. Pro 

všechny zúčastněné zůstane tato slavnostní mše svatá neopakovatelným 

zážitkem. 

Hana Klusáková  
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Misijní jarmark 2022 
 

Prostřednictvím misijního jarmarku pomáhají farníci od svatého Prokopa 

nejchudším lidem z celého světa. Nejen děti, ale i dospělí vyrábí různé 

drobnosti nejčastěji s vánoční tématikou a následně je prodávají na tradičním 

jarmarku bez nároku na odměnu. Lidé z farnosti tyto drobnosti zakoupí 

a přispějí tak na smysluplnou věc. Veškeré vytěžené peníze totiž putují na účet 

Papežských misijních děl, kde se následně rozdělují na různé projekty pomoci 

chudým jako je pomoc sirotkům, podpora bohoslovců, stavby nemocnic 

a jiných zdravotnických zařízení, péče o sociálně slabé. Jsme rádi, že naše 

farnost může tak být nápomocná v chudých oblastech země. 

Letošní výtěžek činil 20.825 Kč. Díky všem z farního Misijního klubka za 

organizaci a příjemnou atmosféru, i těm, kteří vyráběli i nakupovali, protože... 

každý dobrý skutek se počítá! 

Martina Sejkorová a Jana Smolíková, Misijní klubko 
  

La Festa 2022 
 

27. ročník hudebního křesťanského festivalu s názvem LA FESTA se 

uskutečnil pod záštitou Jednoty Orel, Římskokatolické farnosti Žďár nad 

Sázavou I. a za finanční podpory Města Žďár nad Sázavou v neděli 20. 

listopadu v Městském divadle. Bylo nám ctí a velkou radostí, že jsme mohli 

na podiu přivítat nejen scholy z obou našich farností, ale i scholu z farnosti 

Jámy a místní hudební uskupení přesahující nejen hranice našeho děkanátu – 

Profesionálové, kteří tentokrát překvapili posluchače a předvedli akustickou 

verzi svých tradičních songů. Přestávku během představení nám zpestřila 

ukrajinská tanečnice Tanja, o jejíž taneční dovednosti se pro případný vznik 

tanečního kroužku pro děti v Orlovně zajímala nejedna z příchozích maminek. 

Celé odpoledne se neslo v příjemném duchu, a to i díky inovované 

moderátorské dvojici – Lukáš Dvořák a Evička Křesťanová. Pozvání přijali 

nejen místní kněží – P. Blažej Hejtmánek a P. Vladimír Záleský, ale i senátor 

Josef Klement, místostarosta města Rostislav Dvořák nebo starosta Orla 

Radek Nedělka. Všichni účastníci získali drobné ceny na památku a také 

věcné ceny jako mošt z farních jablek, výhled z kostela sv. Prokopa či 

návštěva prokopské kavárny. Díky Vám všem, kteří jste přišli a zpestřili si 

Tak sváteční odpoledne. Účast tak hojného množství lidí svědčí o tom, že 

v této několik desítek trvající tradici budeme i nadále pokračovat. 

Lenka Šustrová 
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Společenství mládeže u sv. Prokopa 

 
Naše společenství se schází jednou za 14 dní po mši svaté na faře 

u sv. Prokopa. Každé spolčo začínáme společnou modlitbou a následnou 

menší večeří, protože s prázdným žaludkem se každému špatně přemýšlí. 

Naše setkávání začala tento rok. Od té doby jsme se seznámili a také 

zjistili, kdo vlastně do našeho kostela chodí. Mezi námi je také spousta 

hudebně nadaných jedinců, proto skoro na každém setkání zpíváme a hrajeme 

nějaké písničky. 

Na každé spolčo se snažíme najít nebo vymyslet program, který by mladé 

zajímal a mohli se tak duchovně obohatit. Jedno setkání bylo například 

zaměřené na strukturu římskokatolické církve v České republice. Toto téma 

mladé velice zaujalo a dozvěděli se spoustu nových informací. Také jsme měli 

setkání, kdy jsme se zaměřili na rozdíly mezi svátky Halloween a našimi 

dušičkami. I na toto téma se rozproudila velice zajímavá diskuze. 

Na svátek sv. Martina jsme se vydali na společné setkání mládeže 

žďárského děkanátu. Setkání proběhlo v křížové chodbě ve farnosti Žďár nad 

Sázavou II. Toto setkání měl na starosti Marek Husák. Jeho tématem byla 

trpělivost. Setkání jsme začali společnou modlitbou. Následovala katecheze 

a diskuze ve skupinkách. Výstupy ze skupinek jsme si potom společně 

přečetli. Závěr společného setkání proběhl v bazilice Nanebevzetí Panny 

Marie a sv. Mikuláše. 

Neváhejte a přijďte mezi nás! 

Karolína a Filip Machkovi 
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Světový den mládeže Lisabon 2023 
Světový den mládeže (SDM) je 

setkání mladých lidí z celého světa 

s papežem. 

Dny v diecézích se budou konat 

od 26. do 31. července 2023, 

setkání v Lisabonu bude od 1. do 

6. srpna 2023. Pro poutníky na 

Světové dny mládeže se připravuje 

bohatý program. Poutníci se setkají 

s portugalskou církví, poznají 

místní kulturu a spiritualitu, stráví 

čas v hostitelských rodinách. Cílem 

setkání je zažít pravou křesťanskou 

radost, povzbudit a prohloubit svůj 

duchovní život a získat nadšení 

a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením setkání je společné slavení vigilie 

a mše svaté s papežem Františkem. 

Na setkání se mohou přihlásit mladí ve věku 16–30 let. Mladší 18 let musí 

vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese odpovědnost. Starší 30 let 

se mohou hlásit pouze do přípravného týmu. 

Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře na webu 

https://www.svetovednymladeze.cz a zaplacením nevratné zálohy 5 000 Kč. 

Cena za plánovanou společnou leteckou dopravu je garantována jen dočasně. 

Z důvodu jednání s leteckými společnostmi potřebujeme znát co nejdříve 

počet poutníků. 

Nabízíme tyto varianty prožití Světových dnů mládeže: 

Poutní balíček SDM a Dny v diecézích (26.7.– 6.8.); společnou leteckou 

dopravu do Portugalska a zpět (ubytování; strava; veškerá doprava – letecky 

z ČR do Portugalska + z letiště na Dny v diecézi a zpět do Lisabonu + MHD 

Lisabon; pojištění; vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, 

šátek...) a vstup na mezinárodní i český program, poplatek do Fondu 

solidarity) – odhadovaná celková cena 21 000 Kč. 

Poutní balíček SDM (1.8.– 6.8.); společnou leteckou dopravu do 

Portugalska a zpět (ubytování; strava; doprava letecky z ČR do Portugalska + 

MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka a vstup na mezinárodní i český 

program, poplatek do Fondu solidarity), odhadovaná celková cena 18 500 Kč. 



 

18 

 

Poutní balíček SDM bez dopravy (1.8.– 6.8.); bez dopravy (ubytování; 

strava; MHD Lisabon; pojištění; vybavení poutníka a vstup na mezinárodní 

i český program, poplatek do Fondu solidarity) – celková cena 8000 Kč. 
Věříme, že účast na Světových dnech mládeže je zážitek na celý život 

a rádi bychom tuto zkušenost umožnili co nejvíce mladým lidem. Budeme rádi 

za každou pomoc i podporu, jak finanční, tak modlitební. Přispět můžete buď 

darem na náš účet: 2602177857/2010 (na vyžádání vystavíme darovací 

smlouvu), nebo podpořit konkrétní mladé ve vaší farnosti. 

Výzva pro mladé: 

Pokud chcete jet na setkání a jste schopni reprezentovat nějakým 

způsobem českou kulturu (hudba, film, divadlo, tanec, výstava…) v rámci 

mezinárodních programů Festivalu mládeže, tak nám pošlete co nejdříve 

představení vašeho projektu, abychom ho mohli nabídnout pořadatelům 

v Lisabonu. 

Veškeré další informace budeme zveřejňovat na webu setkání a na 

sociálních sítích. Vyprošuji Boží požehnání. 

P. Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK 

 

Vzpomínka na otce Eliase Vellu 
 

P. Elias Vella, OFM Conv. byl katolický kněz, exorcista z Malty. Narodil 

se 28. února 1941 na Maltě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1964. V letech 1980 

až 1986 byl provinciálem františkánů na Maltě a od roku 1993 působil 

v diecézi Valletta jako hlavní exorcista a prezident komise pro okultismus. 

Byl vyhledávaným kazatelem na duchovních cvičeních, seminářích 

a konferencích po celém světě. Je také autorem mnoha knih. Otec Elias zemřel 

letos dne 10. října ve věku 81 let. Mnohokrát vedl ve Žďáře nad Sázavou 

duchovní obnovu. A protože jej mnozí z Vás osobně poznali, připravil jsem 

malou vzpomínku na tuto osobnost. 

S otcem Eliasem jsem se poprvé setkal v Indii, v roce 2002, když skončila 

evangelizační škola ICPE a účastníci se rozjeli domů. V Bangalore otec Elias 

právě vedl duchovní cvičení. Zbývalo mi asi čtrnáct dní volna před návratem 

do České republiky, a tak jsem měl příležitost se s ním setkávat a slavit s ním 

mše svaté. Už tehdy mě nesmírně zaujal. 

To první, čím upoutal, byl pokoj a radost, které z něho vyzařovaly. Jeho 

službu pronikala lidskost i Boží moc. Protože v té době již pravidelně jezdil 

do ČR, jednou při obědě jsem ho poprosil, zda by nepřijel i do mé farnosti. On  
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okamžitě souhlasil a vytáhl kalendář. Jako místo si s úsměvem napsal otazník, 

protože jsem ještě nevěděl, do které farnosti po návratu z Indie nastoupím. 

A tak k nám do Žďáru začal jezdit pravidelně: většinou v květnu, rok co 

rok. Rychle a rádi jsme si na to zvykli: jeho lidská zralost a moudrost, 

srozumitelné a přitom obsahově silné promluvy, to vše podtržené otcovským 

srdcem, na to se dobře zvyká. 

Vždy jsem obdivoval jeho trpělivost – nic ho nevyvedlo z míry. Jednou 

měl program na střední gastronomické škole a v jedné třídě se zdálo, že to 

bude propadák. Studenti byli dost neukáznění, ale otec Elias zachoval klid, 

nakonec je pozval, aby přišel, kdo chce požehnat. Přišli všichni… 

I tito, většinou nevěřící mladí učni, nakonec ocenili jeho otcovskou 

laskavost. Navíc jeho humor vždy odlehčil situaci. Dokonce mu vůbec 

nevadilo, když občas „vyrobil“ nějaký drobný trapas, který pak s oblibou 

vyprávěl ostatním. 

Otci Eliasovi jsem opravdu hodně vděčný. Jednak za vše, čím obdaroval 

mne samého, a také za obětavost vůči farníkům i všem lidem, kteří přijeli. 

A kolik pozornosti věnoval Čechům a Slovákům? Snad to dostal od Pána jako 

misijní úkol... Proto je možná symbolické, že v kapli, kde je pochován, leží na 

hrobce dva věnečky – ze Slovenska a z Čech. Ten druhý jsme tam přivezli 

koncem listopadu, kdy jsme se vydali na dvoudenní pouť do St. Paul‘s Bay. 

P. Vladimír Záleský (foto www.wliasvella.cz)  



 

20 

 

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho ke jmenování otce 

biskupa Pavla Konzbula brněnským biskupem 
 

Milé sestry, milí bratři, milí 

spolubratři v duchovní 

službě, 

je to skoro rok, kdy jsem 

po dovršení pětasedmdesáti 

let a zaslání abdikace 

Svatému otci vyzval vás 

všechny k modlitbám za 

nového brněnského 

diecézního biskupa. Ve 

čtvrtek 26. května, v den 

slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním 

biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného 

biskupa a generálního vikáře. 

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která 

jsem s vámi a pro vás mohl ve službě brněnského diecézního biskupa prožít. 

Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále 

jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal 

do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíc lidí. 

Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby 

svou hrozivost a tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co 

mně bral. 

Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody 

– umožňovat kněžím i ostatním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi 

byli dobrým a tvárným „stavebním materiálem“ Ducha svatého. Naše církevní 

společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým 

břehem, a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů 

nevylévala. 

Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. 

Je vás tolik, kterým bych chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně 

pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. Jmenovitě to ale není 

možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, 

a rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskupskou 

službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. 
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A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich 

očekávání. 

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. 
Proto chci být k dispozici svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné 

a prospěšné pro naši diecézi. 

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal 

otec biskup Pavel Konzbul, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor 

ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho 

službě provázet ve svých modlitbách. 

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby 

„radost z Hospodina byla vaší silou“. Tak jako v předcházejících dvaatřiceti 

letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlitbách. 

Ze srdce žehná 

emeritní biskup Vojtěch 

(foto clovekavira.cz) 
 

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě 

pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor 

elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. 

Jako vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 

České republiky v Brně, kde se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek 

magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. 

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika a v témže roce 

zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, které dokončil v roce 2000. 

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou 

brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní 

vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách 

a excurrendo administrátor ve Starovicích. 

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v 
roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula 

pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. 

Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 

od svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. 

Dne 26. května 2022 jmenoval papež František Pavla Konzbula 14. 

diecézním biskupem brněnským. 
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Minitest ze skautského tábora 

 
Na začátku tábora si tábořiště upravujeme 

k obrazu svému. Mimo jiné také stavíme tee-pee. 

1. Jak stavba dopadla? 

a) Do hodiny bylo hotovo a třetí den při větším 

větru bylo do minuty taky hotovo. 

b) Stavba trvala 8 dní. Stavebníci si vysloužili 

přezdívky: Pat, Mat, Kat. Během těchto osmi dní 

stoupl počet záznamů ve zdravotním deníku na 

trojnásobek. 

c) Hlášením: „Během naší stavby se nic 

zvláštního nestalo“. 

 

Náš tábor se odehrával na (divokém) západ(ě) od 

VelMezu (v městečku Springtown), kousek od 

Uhřínova. 

2. Jedenkrát se ve městě ukázal Kit psanec. 

Kit zkřížil cestu šerifovi. Přežil? 

a) NE. Šerif jednou vystřelil a mířil přesně. 

b) NE. Kita odzbrojili pomocníci šerifa, šel do 

lochu a zčernal. 

c) NE. Kit se v saloonu rozšoupl a při následném 

souboji na kolty se šerifem trefil sojčí hnízdo, 

plachtu dostavníku a vlastní koleno. 

 

Ve Springtownu šerif toleroval 

mnoho zbraní (gumičkovky, 

vzduchovky, luky, papkoule, nože). 

3. Co se v trávě hledá nejhůře? 

a) papkoule 

b) diabolka 

c) zelená gumička 

d) šíp 
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4. Kolik stála večeře v pizzerii u Hombreho? 

a) Menu za 6$. 

b) Každá porce prošla dražbou (vůně šroubovala cenu do výšin). 

c) Kuchař ten večer vše spálil. 

 

Pila, kladívko, vrtačka, kleště, drát, hřebíky. 

5. Co asi světlušky kutí? 

a) Mají službu a řežou dřevo do kuchyně. 

b) Vyrábí ptačí budku. 

c) Připravují hlaveň pro svou palnou zbraň. 

 

 

 

Pracovní čety vlčat a světlušek pracovaly 

na stavbě transkontinentální železnice. 

Došlo také na stavbu mostů. 

6. Jaký uzel použije pracovní četa, aby 

lanový most vydržel tíhu vlaku 

převážejícího celou četu? 

a) Bez snídaně to zvládnou i s mašličkou. 

b) Lodní. 

c) Dvojité (stroj)vůdcovské očko. 

 

 

Při návštěvě kasina došlo i na 

hazard. 

7. Jaké kratochvíli se 

světlušky oddávají? 

a) Hrají oblíbené hřebíky. 

b) Tlučou špačky. 

c) Pomáhají Hombremu při 

dražbě v pizzerii. 

 

Správné odpovědi: 

1-.-.   2.-   3-.-.   4-…   5-.-.   6-…   7.- 
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Tým průvodců na Zelené hoře 
 

Konec roku bývá obdobím bilancování, a tak se společně v krátkosti 

ohlédněme za uplynulou sezónou roku 2022. Roky 2020 a 2021 byly silně 

poznamenány přísnými covidovými restrikcemi, a samozřejmě ani návštěvní 

provoz poutního kostela nebyl těchto restrikcí ušetřen. Po dvou letech plných 

opatření jsme se v sezoně 2022 vrátili k provozu bez omezení. 

Stejně tak se vrátila i návštěvnost naší památky do tzv. předcovidových 

čísel. I když se nejedná o rok rekordní, patřila letošní návštěvnost k rokům 

lepším. Poutní kostel navštívilo více než 31 tisíc platících návštěvníků, kteří 

se zúčastnili komentované prohlídky. 

O to, aby byli návštěvníci u nás spokojeni, se stará tým průvodců. Náš tým 

čítá téměř 15 průvodců a přes velký počet se můžeme již několik let pyšnit 

jeho stabilitou. Až na doplnění několika nováčků zůstává tým dlouhodobě 

beze změn. Jedná se o sezónní práci, tedy o letní brigádu, a proto převažují 

hlavně studenti středních, ale i vysokých škol. Není výjimkou, že někteří 

průvodci začínají v době studií střední školy a po maturitě pokračují i při 

studiu na vysoké škole. 

Spektrum studentů máme rozmanité. Převažují studenti biskupského 

gymnázia, výjimkou ale nejsou ani studenti gymnázia státního, průmyslovky 

či střední pedagogické školy. Možná ještě rozmanitější je jejich navazující 

studium na školách vysokých. Nabízelo by se, že je zájem o historii povede 

k jejímu studiu, ale pracují u nás studenti farmacie, jazykových oborů, 

matematiky a chemie, nebo dokonce teologie. 

Tým však není tvořen pouze studenty, ale i pracujícími nebo seniory, 

přestože jich je výrazně méně. K obrovské posile týmu patří dva pracující 

učitelé a dvě učitelky, které by mohly užívat důchodu, naštěstí mají ještě plno 

elánu a chuť pracovat. 

Je obdivuhodné, že při všech povinnostech, které průvodci mají ve svých 

školách či ve své hlavní profesi, jsou ochotni věnovat čas poměrně náročné 

přípravě, kterou práce průvodce vyžaduje. Než si každý z nich poprvé stoupne 

před skupinu návštěvníků, musí projít přípravou, která zahrnuje účast na 

přednáškách, samostudium a zaučování přímo na místě. Aby byla prohlídka 

dostatečně kvalitní, je příprava takového průvodce časově náročná, a o to víc 

nás těší, že průvodci neodchází po jedné sezoně, ale zůstávají u nás několik 

let. 
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Energie, kterou investujeme do přípravy průvodce, se nám mnohonásobně 

vrací, a to především na tvářích spokojených, návštěvníků. Ti k nám nejčastěji 

přichází v hlavní sezoně, která začíná dubnem a končí říjnem. Brány a dveře 
ale nejsou zamknuté ani v zimním období. Po předchozí domluvě nabízíme 

prohlídky i mimo běžnou návštěvní dobu. 

Michaela Řeháčková, kastelánka 

 

Opravy na Zelené hoře a v klášteře 
 

Jakkoliv jsme s ohledem na realizační 

i finanční náročnost obnovy ambitu hleděli do 

budoucna s obavami, může nás současný stav 

realizace alespoň částečně uklidnit. 

Restaurátorské práce i přes značnou složitost 

probíhají v souladu s termínovými předpoklady. 

Teoretická i praktická příprava rozhodujících 

vzorů omítek a štukové výzdoby byla zdárně 

dokončena v průběhu léta a do ukončení sezóny 

došlo k vytvoření ucelené kolekce štuků, které 

budou opakovaně nanášeny v chodbách, branách 

a kaplích. Zahájeny byly i práce na restaurování 

varhan v kostele, pracuje se i na doplňujících 

zakázkách celého souboru stavebně technických 

a uměleckořemeslných profesí. Práce by měly 

být podle platných regulativů poskytovatele 

dotace dokončeny do konce příštího roku. 

I přes finanční náročnost prací na Zelené hoře 

jsme se pustili i do obnovy Dolního hřbitova, kde 

poloha křížku na střeše upozorňovala na špatný stav střechy západní kaple. 

Podařilo se poškozené části krovu opravit, položit novou šindelovou střechu 

a opravit omítky. Rádi bychom v příštím roce pokračovali v opravách na jižní 

kapli, kde chybí části střešního pláště a dochází k zatékání. Byly provedeny 

restaurátorské práce na čtyřech sochách v lapidáriu. 

Do baziliky jsme pořídili nové lavice v transeptu kostela. Byly vyrobeny 

přesně podle stávajících lavic v hlavní lodi a nyní se dokončují zbývající 

lavice, které budou naproti závěrovým kaplím. 

Ekonomická farní rada  
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Doma je doma. 
Pochvaluje si pomoc pečovatelek Charity pan Josef 

 

Po svém otci převzal 

Josef Trnka obchodnické 

řemeslo a stal se 

prodavačem v prodejně. 

Se svým akordeonem 

muzicíroval v místní 

kapele, byl pořád mezi 

lidmi. I v důchodovém 

věku měl na starosti 

spoustu organizačních 

povinností a jednání. 

Bohužel, před něko-

lika lety ovdověl a v rodinném domku zůstal sám. A začaly přibývat i neduhy 

stáří, které ho odsouvaly víc a víc ze společenského života. 

V nejtěžším období se o Josefa Trnku postarala dcera, ale později se 

musela vrátit do práce v brněnské nemocnici. Ráda proto využila pomocných 

rukou Charitní pečovatelské služby žďárské Charity. 

Josef Trnka říká, že se vždy těší, když za ním pečovatelky přijedou. „Už 

ráno hádám, která z nich to asi bude. Jezdí za mnou dvakrát týdně a pomáhají 

mi s úklidem, přivezou mi nákup a pomohou s koupáním,“ povídá s vděkem 

v hlase. „Je to velká pomoc a nestydím se za ni. Pečovatelky Charity s sebou 

přivezou i milý úsměv a vlídné slovo,“ dodává.  

Na Josefu Trnkovi je vidět, že se na charitní pečovatelky těší. „Vítá nás se 

širokým úsměvem, s otevřenou náručí,“ vysvětluje Věra Jílková, jedna 

z pečovatelek, která do domácnosti seniora dojíždí. „Ženská ruka domu vrací 

uhlazenou tvář tam, kde to pan Trnka už nezvládne,“ dodává pečovatelka 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Pečovatelky žďárské Charity dojíždějí k lidem do domácností. Pomáhají 

s hygienou, s oblékáním, přesunem na invalidní vozík, přípravou a podáním 

jídla, dovážkou oběda, nákupem, zajištěním různých pochůzek – například 

s vyzvednutím léků. Dále třeba s doprovodem na úřady, nebo k lékaři.  

„V čase, kdy na vás začne doléhat nepohoda stáří a zavane chlad života, 

přijdeme my a pomůžeme vám zachovat teplo a bezpečí domova u vás 
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doma,“ povzbuzuje nebát se požádat o pomoc Charitní pečovatelské služby 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou pečovatelka Věra Jílková. 

Foto: Jiří Marek 
 

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem v okrese Žďár nad 

Sázavou, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých 

při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém 

domácím prostředí. V případě dotazů volejte telefonní číslo 777 155 374, 

Petra Ježová, vedoucí služby, e-mail: petra.jezova@zdar.charita.cz 

 

Diecézní fond PULS v roce 2022 

 

Milí přátelé, 

asi všichni známe české přísloví 

„Nemusí pršet, stačí když kape“.  

Dovolím si toto ustálené rčení 

modifikovat na „Nemusí pršet, stačí 

když pravidelně kape“.  Pravidelnost 

souvisí se ctností trpělivosti, o které 

říká papež František, že ji má ten, kdo 

je na cestě, nikoli ten, kdo stojí bez 

hnutí a je uzavřen. Na knižní záložce 

španělské mystičky Terezie z Ávily, 

která byla nalezena v jejím breviáři po její smrti, byla napsána slova: „Ničím 

se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se nemění. Všeho 

dosáhneš trpělivostí. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí.  Jeho láska 

stačí.“  Rád bych poděkoval všem, kteří trpělivě a pravidelně přispívají do 

našeho fondu PULS, který připomíná, že jsme jako křesťané lidmi na cestě, 

kteří vytrvale kráčejí za Kristem a mají vytrvalý puls. 

S vděčností a v modlitbě Váš biskup Pavel 

 

Registrujte se do 31. prosince 2022 do PULSu a pomůžete s náklady na 

energie naší farnosti. Za každého nového donátora získáme částku 1 000 Kč. 

Podrobnější informace získáte na webu www.donator.cz. 
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SYNODA O SYNODALITĚ 

 

Výtah ze shrnutí diecézní syntézy za 

brněnskou diecézi 

 

Teolog Karl Rahner si kdysi povzdechl, že 

kdyby snad církev zrušila učení o Nejsvětější 

Trojici, pro většinu křesťanů by to neznamenalo žádnou změnu. S odstupem 

několika desítek let můžeme říci, že potřeba vyznání jediného Boha v Trojici 

se nám paradoxně vrací v potřebě žít křesťansky ve společenství. Člověk je 

obrazem Boha ve společenství Trojice a společenství se prezentuje jako 

klíčový pojem celé synody. Člověk nestojí před Bohem pouze jako jedinec. 

Ve Starém zákoně byl povolán uprostřed lidu a Kristus si volí svých Dvanáct 

(apoštolů). A i když se ve společnosti objevují mnohé tendence 

individualistického přístupu typu „Bůh ano, církev ne“, mezi účastníky 

synody je velmi patrná touha po církvi jako blízkém společenství. Pastorální 

konstituce o církvi Gaudium et spes k tomu uvádí: „Bůh nestvořil lidi, aby žili 

každý zvlášť, ale aby tvořili společenství; stejně tak si ‚nepřál posvětit a spasit 

lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich 

vytvořit lid, který by ho v pravdě uznával a svatě mu sloužil‘.“ (GS, 32) Synod 

lze tedy chápat jako hledání cesty, jak by se církev mohla stávat odpovědí na 

tuto touhu po společenství, které je odrazem intimního života Boží Trojice. 

Do synodálního procesu v brněnské diecézi se zapojily tisíce věřících 

z 260 farností. Celkem přišlo 557 vyplněných dotazníků a dalších 5 výstupů 

zaslaných e-mailem. Skupinky tvořili zejména pracující lidé středního věku 

(59 %), naopak bylo výrazně méně skupinek, kde by převládali mladí lidé 

a studenti (10 %) či senioři (13 %). 

Po čem volají účastníci v brněnské diecézi? 

Dnešní doba je charakteristická nárůstem pocitu osamělosti, a to nejen 

mezi lidmi na okraji společnosti, ale i mezi lidmi aktivními a produktivními. 

Tento jev byl pozorovatelný již před pandemií covid-19, ta jen problém ještě 

zesílila. Proto není divu, že největší počet skupinek (39 %) řešilo témata, která 

zahrnovala důraz na vztahovou rovinu, společenství, zájem o sebe navzájem, 

respekt a toleranci. Výstupy ze skupinek je tedy třeba číst nejen se zaměřením 

na duchovní aspekt, ale i na obecnou lidskou rovinu, odraz dění ve společnosti 

a ve světě, možné znamení doby, kterému máme naslouchat a na které máme 

hledat tvořivou odpověď. 
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„Vyvrcholením týdne“ života farnosti je nedělní mše svatá. Zhruba 7 % 

skupinek ale výslovně uvedlo, že jim pouhá účast na nedělní bohoslužbě 

nestačí. Trápí je, že nedělní liturgii neslaví spolu, ale spíše vedle sebe. 
Napříč výstupy prosakuje nejen potřeba sdílené víry, ale i hluboká touha 

po vnitřní konverzi, prohlubování osobního vztahu s Bohem a potřeba niterné 

modlitby a duchovního růstu. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností církve je podle věřících otevřenost 

a schopnost přijímat druhé. Téma otevřenosti bylo třetím nejvýraznějším 

tématem a zároveň bylo společné všem různým skupinám. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným tématem výstupů byla aktivita/pasivita. 

Toto téma zahrnovalo jednak výčet konkrétních akcí farnosti, ale i stesky, 

pokud aktivita chybí. Zároveň i volání po vyšším zapojení farníků, vědomí 

toho že je pouze málo aktivních a mnoho pasivních. 

Téměř 32 % skupinek vnímalo důležitost vzájemné komunikace mezi 

knězem a laiky. Tam, kde lidé označují, že se jim ve farnostech žije dobře 

a cítí se být její součástí, uvádí i to, že velmi dobře funguje komunikace 

a vztahová rovina s knězem. 

Přes 17 % skupin vyjádřilo touhu po komunikaci a bližším kontaktu 

s biskupem nebo pocit, že jejich hlas diecéze neslyší. „Je dobře, že biskup píše 

pastýřské listy a že se účastní velkých mší, ale chybí jim bližší kontakt mimo 

tyto události.“ 

„Církev má ukazovat ideál, ale být otevřená i k lidem na cestě a mít jim co 

nabídnout… Musíme znovu ukazovat víru jako živý vztah s Bohem 

a vyvarovat se víry založené na strachu.“ 

Byť v nevelkém počtu skupinek (cca 8 %), ale s o to větší naléhavostí se 

řešila témata související s reformou církve. Nezaznívala v nich ale jen 

samoúčelná kritika, revolta či snaha vše za každou cenu bořit, ale spíše volání 

po větší lidskosti, milosrdenství a pochopení k lidským slabostem. A také 

například po individuálním rozlišování a hledání cesty k plnohodnotnému 

návratu do církve pro ty, kteří jsou odděleni od svátostného života ne z důvodů 
zlé vůle, ale nejrůznějších životních okolností. 

V souvislosti se změnami v církvi považujeme za důležité zmínit i hlasy 

toužící zachovat tradiční přístupy. Ačkoli byly okrajové, tak zazněly. Často se 

nesly v duchu obav, aby se církev nedostala na šikmou plochu. 

Některé skupinky vnímají, že církev nedokáže smysluplně vstoupit do 

dialogu s veřejností. Nedaří se „mluvit jazykem dnešní doby, být čitelní 

a srozumitelní“. 
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V oblasti týkající se předávání víry cca 15 % skupinek nejčastěji řešilo 

důležitost pastorace mládeže a předávání víry novým generacím. Velkou 

bolest mnohde způsobuje, že se to příliš nedaří. Ve společenstvích chybí mladí 

lidé. Děti potřebují více duchovní formaci, ale hlavně „jde o budování jejich 

osobního vztahu s Bohem“. V mnoha farnostech fungují zajímavé aktivity pro 

děti a mládež, jinde takové možnosti z různých důvodů chybí. „Věřící rodiče 

mnohdy necítí potřebu vést své děti k víře, nebo nevědí jak, protože sami byli 

vedeni způsobem, který byl problematický.“ 

Synodální realitu ve farnostech, diecézích a světové církvi účastníci 

hodnotili jako spíše podprůměrnou, nejlépe hodnocena byla ve farnostech). 

Zároveň je ale vidět i výrazný překryv mezi vnímáním synodální reality v 

těchto třech oblastech: Skupinky, které vnímaly, že se jim daří dobře prožívat 

synodální realitu ve farnosti, s desetkrát větší pravděpodobností řekly totéž i 

o diecézi a s čtyřikrát větší pravděpodobností se takto dívaly i na světovou 

církev. Statistika tedy podporuje vyjádření samotných účastníků: „Jaké budou 

naše farnosti, taková bude celá církev.“ 

Existují faktory, které mohly výstupy zkreslit či ovlivnit? Určitě ano, 

prvním z nich je už samotné rozhodnutí účastníků zapojit se do synodálních 

setkání. Už tím totiž dávali najevo, že s myšlenkou synodality rezonují. 

Nemáme tedy informace o lidech, kteří se z různých důvodů do procesu neza-

pojili nebo k myšlence synodální cesty nemají důvěru.   
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Dobrá kniha 

 

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře, 

restaurátora a jáhna Karla Stádníka. Analyzuje 

podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které 

jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně 

sakrálnímu umění. Vyzdvižena jsou díla, jako je 

například sousoší sv. Anežky v pražské katedrále, 

křížová cesta v olomoucké katedrále a v našem 

žďárském kostele svatého Prokopa, socha sv. 

Patrika pro Glen Cove v USA, reliéf sv. Vojtěcha 

pro papeže Jana Pavla II., neobvyklá křížová cesta 

na Lhotce či restaurátorské počiny, jež ho proslavily 

v zahraničí – restaurování oltáře Monogramisty IP 

v Týnském chrámu, Braunových soch v kostele sv. Klimenta či Brokoffových 

v kostele sv. Havla. Najdeme zde nejen podrobný přehled jeho sochařských 

děl s informací o tom, jak vznikala, ale také seznamy restaurátorských prací 

včetně vybraných restaurátorských zpráv, dále přehledy výstav u nás 

i v zahraničí. Kniha je doplněna množstvím textového i obrazového materiálu. 
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FARNOST ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 
 

Obvyklý pořad nedělních bohoslužeb: 7:30, 10:00 a 18:00 

Bohoslužby v týdnu: 

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobota v 18:00, středa 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.prokopzr.cz 

Facebook: farnostzdar1 

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. 
 

Duchovní služba v Nemocnici v Novém Městě na Moravě 
 

P. Mgr. Sylwester Jurczak (telefon 733 741 473) 

Přítomnost kněze v nemocnici je vždy po telefonické domluvě. Služba zahrnuje po-

mazání nemocných, svátost smíření, svaté přijímání, duchovní rozhovor s pacientem. 
 

Zpravodaj žďárských farností, Vánoce 2022: Redakce P. Vladimír Záleský, P. 

Blažej Hejtmánek, Lenka Šustrová a Zbyněk Vintr. Texty farníci obou farností, autoři 

uvedeni u článků. Obrázky archiv farností a snímky s bezplatnou licencí. Foto na 

obálce Pavel Černý. Tisk Unipress. Pro interní potřebu vydávají obě žďárské farnosti. 

Návrhy článků pro velikonoční číslo: Předejte do 7. února duchovnímu správci. 
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