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VELIKONOČNÍ PROGRAM 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 
 
Zelený čtvrtek – 21. dubna, památka Večeře 
Páně: 

19:00 mše svatá, do 21:00 adorace. 
Velký pátek – 22. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 

Kostel bude otevřen od 7:00 do 21:00 k adoraci. 
10:00 křížová cesta pro děti, 14:00 křížová cesta pro dospělé. 
15:00 velkopáteční obřady. 

Bílá sobota – 23. dubna: 
  Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci. 

Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá. 
Neděle – 24. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 
 7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté. 
Pondělí velikonoční – 25. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté. 
 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
Zelený čtvrtek – 21. dubna, památka Večeře Páně: 

17:00 mše svatá, do 21:00 adorace. 
Velký pátek – 22. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 
 Kostel bude otevřen od 8:00 do 21:00 k adoraci. 

16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady. 
Bílá sobota – 23. dubna: 
 9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00. 

Velikonoční vigilie: 22:00 mše sv. (s udělováním křtu a biřmování). 
Neděle – 24. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 
 9:00 mše svatá s žehnáním pokrmů. 
 14:00 až 16:00 bude otevřen kostel k modlitbě. 
Pondělí velikonoční – 25. dubna: 9:00 mše svatá.  
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Drazí bratři a sestry, 
 

letošní postní doba je skutečně mimořádná. Nejenže se připravujeme 
na Velikonoce, na obnovu křtu, připravujeme Pašije, ale spolu s celým 
světem očekáváme blahořečení papeže Jana Pavla II. o neděli Božího 
milosrdenství 1. května. Málokdy se v životě člověka stane, aby se toho 
dožil u někoho, koho znal. Tentokrát je to výjimečně jinak. Téměř každý 
z nás může říci, že se nějakým způsobem s tímto papežem setkal. Ať už 
při jeho návštěvách v naší vlasti nebo při poutích do Říma, či alespoň 
prostřednictvím rozhlasu a televize. A milé vzpomínky ožívají… 

 

 
 
Papež Jan Pavel II. navštívil naši zemi celkem třikrát. Poprvé to bylo 

v dubnu 1990. Skutečnost, že půl roku po listopadovém převratu byl 
Svatý otec mezi námi, působila tehdy jako zázrak. Kardinál František 
Tomášek tehdy přivítal Jana Pavla II. slovy: „V osobě papeže nevítám jen 
významnou mezinárodní osobnost, ale především člověka nesmírně 
blízkého nám všem, člověka, který se stal papežem z krve slovanské 
a pochází ze země polské, země posvěcené krví prvního českého biskupa 
a mučedníka svatého Vojtěcha.“ Druhou návštěvu u nás papež vykonal 
v květnu 1995. Jejím hlavním důvodem bylo svatořečení blahoslavené 
Zdislavy a blahoslaveného Jana Sarkandra. V dubnu roku 1997 
u příležitosti oslav milénia mučednické smrti svatého Vojtěcha navštívil 
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Jan Pavel II. Českou republiku potřetí. Důležitým bodem této návštěvy 
bylo i setkání s mladými lidmi, kteří zaplnili Velké náměstí v Hradci 
Králové. 

Já sám jsem měl možnost se 
během studijního pobytu v Římě  
účastnit mnoha všeobecných 
audiencí, mší svatých či 
nedělních modliteb Anděl Páně 
s papežem. Za nejkrásnější asi 
považuji pravidelné modlitby 
růžence na první sobotu v měsíci. 
Tato modlitba byla známa v době 
totality většině věřících, kteří ji 
poslouchali na vlnách 
vatikánského rozhlasu. Tehdy 
k nám papežova slova dolétala 
jako z nebe, i když zvuk byl rušen 
nejrůznějšími zařízeními Státní 
bezpečnosti.  Naživo bylo v Římě 
možné se této modlitby účastnit 
přímo v jedné kapli v průčelí 
baziliky sv. Petra. Jelikož na 
římské poměry se zde scházelo 
poměrně málo lidí (asi tak 
patnáct set), papež po modlitbě mohl téměř každého osobně pozdravit. 
Dodnes si vzpomínám na jeho větu: „Bůh Ti žehnej,“ kterou mi řekl 
italsky, polsky a česky. Prostě trojnásobné papežské požehnání!  A to mě 
provází po celý život, zvláště v těžkých okamžicích. 

 
I když to často možná nevypadá, žijeme v době vskutku mimořádné.  

Ať tedy vše prospívá k růstu naší víry ve vzkříšeného Ježíše Krista! 
 

Váš P. Tomáš Holý 
Se srdečným přáním požehnaných Velikonoc P. Vladimír Záleský 
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO 
 

 
 ŽĎÁR II  jaro 2011, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a kostel na Zelené hoře 

Přehled programu chrámového sboru FONS 
 V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně zazní Missa Piccola od 
Jiřího Temla. Zpěvem doprovodíme i velkopáteční obřady a sobotní 
vigilii. 8. května 2011 v 17:00 hodin uvede FONS k příležitosti Svátku 
matek koncert s názvem „Magnificat“ od J. S. Bacha, a to za doprovodu 
dětského orchestru ZUŠ. Na svatojánskou pouť zazpíváme na Zelené 
hoře v neděli 15. května v 10:30 hodin. 
 
 
 ŽĎÁR I a II  jaro a léto 2011, klubovna seniorů a farní sál 

Přehled programu Sdružení křesťanských seniorů 
 Do 25. dubna 2011 se můžete přihlásit na poutní zájezd (Vír, Polička, 
Litomyšl, Koclířov), který připravujeme na středu 25. května 2011. 
V setkáních v programu KLAS budeme pokračovat na faře při bazilice 
v úterý 26. dubna a potom 17. května 2011. V klubovně seniorů v České 
pojišťovně bude setkání ve středu 27. dubna (beseda) a potom 
11. května 2011 (KLAS). 
 Na první sobotu v květnu připravujeme cyklistický výlet podél řeky 
Sázavy a Svratky, vhodný i pro rodiny s dětmi, různě dlouhé trasy. 
V červnu připravujeme setkání KLASU mimo klubovny: prohlídku části 
baziliky a naučnou stezku kolem Konventního rybníka a na některé další 
odpoledne prohlídku kostela sv. Prokopa, kaple sv. Barbory, žďárského 
náměstí a kostelíka Nejsvětější Trojice. 
 V sobotu 27. srpna 2011 doporučujeme účast na Diecézní pouti rodin 
v zámku, je zde i program pro seniory. Na září připravujeme sobotní 
zájezd do rakouské metropole Vídně, s prohlídkou historického centra 
a historické budovy rakouského parlamentu, vhodný i pro rodiny 
s dětmi. S pravidelnými setkáními KLASU začneme opět v říjnu. K bližším 
informacím sledujte vývěsky, internetovou stránku žďárských farností 
a ohlášky. 
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ŽĎÁR II  9. – 10. května 2011, kostel sv. Kateřiny v Herálci 

P. Elias Vella  - duchovní obnova farnosti 
 Letošní duchovní obnova s otcem Eliasem proběhne v Herálci jako 
příprava na slavnost požehnání nového oltáře v kostele, který prošel 
generální opravou. Rekolekce se může zúčastnit kdokoliv, program 
začíná v pondělí i v úterý v 16:00 hodin. Mše svatá začíná v 18:00 hodin. 
Vlastní slavnost požehnání kamenného oltáře se uskuteční v sobotu 
21. května v 11:00 hodin v kostele svaté Kateřiny v Herálci. 
 
 ŽĎÁR II  14. – 15. května 2011, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 
 V sobotu 15. května bude první poutní mše svatá v 17:00 hodin. 
V neděli 16. května se slaví mše svaté v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 14:30 
hodin. Celebrantem hlavních poutních bohoslužeb bude P. Jindřich 
Bartoš, děkan znojemský. 
 
ŽĎÁR II  29. května 2010  9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

 ŽĎÁR I  12. června 2010 v 10:30, kostel sv. Prokopa 

První svaté přijímání 

 Po velikonocích doprovodíme naše školáky ke stolu Páně, prosíme vás 
o modlitbu za děti i jejich rodiče.  
 
 BRNO a ŽĎÁR II  25. června 2011, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Kněžské svěcení Mgr. Daniela Blažkeho 
 Otec biskup udělí v sobotu 25. června kněžské svěcení 4 jáhnům 
v 9:00 hodin v katedrále na Petrově. Primiční mši svatou bude bratr 
Daniel slavit ve své domácí farnosti sv. Jakuba v neděli 26. června ve 
14:00 hodin. U nás se primice uskuteční ve středu 29. června na slavnost 
sv. Petra a Pavla (jeden z odpustkových dnů) v 17:15 hodin v bazilice. 
 
 BRNO a ŽĎÁR I  9. července 2011, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Jáhenské svěcení Mgr. Josefa Novotného 
 Otec biskup udělí v sobotu 9. července jáhenské svěcení v 9:00 hodin 
v katedrále na Petrově. Mezi kandidáty jáhenství je i náš farník Josef 
Novotný. Srdečně vás na svěcení zveme. 
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 ŽĎÁR I  červenec a srpen 2011, kostel svatého Prokopa 

Oprava severní fasády kostela svatého Prokopa 
 Po loňské úspěšné opravě fasády západního průčelí kostela letos 
budeme pokračovat v opravě fasády na severní straně, včetně spodní 
části věže. Horní část věže je v pořádku až na hodiny, které však jsou 
v majetku města. I po několika intervencích Ing. Františka Laštovičky na 
Městském úřadě zůstává bohužel ciferník hodin velmi zanedbaný 
a nevzhledný. Doufejme, že město Žďár nad Sázavou se o svou 
dominantu v co nejbližší době postará. 
 
 ŽĎÁR II  1. – 6. srpna 2011, Březí u Velké Bíteše 

Letní chaloupka pro děti farnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 Zveme všechny děti na letní chaloupku 2011. Přihlášky jsou 
k dispozici ke stažení na webových stránkách farnosti nebo v klášterním 
kostele. Chaloupka se koná na faře ve vesnici Březí u Velké Bíteše od 
pondělí 1. do soboty 6. srpna 2011 pro kluky a holky ve věku 7 – 12 let. 
Celý tábor stojí 700,- Kč. Chaloupku pořádá tým mladých z farnosti Žďár 
II.: Lukáš B., Tomáš P., Radka S., Aneška B., Anička K., Tomáš B., Bára K., 
Petr L. Podrobné informace získáte osobně od kteréhokoliv z vedoucích. 
Vyplněné a podepsané přihlášky můžete nosit komukoliv z vedoucích či 
do sakristie v klášteře. S přihlašováním neváhejte, kapacita chaloupky je 
omezená! Přihlášené děti dostanou další informace v červnu, v průběhu 
června se také budou vybírat peníze. Milé děti, těšíme se na společně 
prožitý prázdninový týden! 
 
 ŽĎÁR I  8. – 12. srpna 2011, Koněšín 

Letní tábor pro děti farnosti svatého Prokopa 
Už se to blíží. Za chvíli tu máme prázdniny a ty můžeš jet na prima 

tábor. Tábor bude 8. - 12. srpna 2011 v Koněšíně nedaleko Dalešické 
přehrady. Na co se můžeš těšit? Na kamarády z naší farnosti a okolí, na 
zábavný program, na pěknou faru s velkou zahradou a pěkným 
prostředím a na veselé vedoucí. Pod Mechem za Mechem nebudeme stát, 
budeme si hrát. Proto neváhej, a jakmile se objeví přihlášky v kostele 
nebo na webu, přihlas se, ať s námi můžeš jet. Těší se na tebe: Bětka, 
Eliška, Evča, Lucka, Ondra a Víťa. 
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ŽĎÁR II  14. srpna 2011, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie 
 Poutní mše svatá bude v neděli 14. srpna v 9:00 hodin. Odpoledne 
proběhne vernisáž výstavy obrazů Milivoje Husáka na Santiniho 
schodišti a požehnání slunečních hodin téhož autora v rajském dvoře. 
 
 
 ŽĎÁR I a II  16. – 21. srpna 2011, Madrid 

Světové setkání mládeže s papežem 
Milí mladí přátelé, milá děvčata a milí kluci, na vývěsce vašeho kostela 

jste si už možná všimli plakátku, kterým vás všechny zvu na každoroční 
setkání v sobotu před Květnou nedělí do naší brněnské katedrály. Těším 
se, že se s vámi setkám a že se navzájem povzbudíme k životu s Kristem. 

Tento rok se však uskuteční ještě jedna akce, která svým rozsahem 
a významem překračuje dění v jednotlivých diecézích. Jde o Světové 
setkání mládeže ve španělském Madridu, kam v srpnu letošního roku zve 
Svatý otec Benedikt XVI. mládež celého světa. Ve svém tématickém 
poselství píše, že s radostí očekává každého z vás. 

Z vlastní zkušenosti vím, že každé takové setkání je úžasnou 
zkušeností a  příležitostí k hlubokým zážitkům pramenících ze setkání se 
světovou církví. S její růzností v jednotě, s jejím životem i duchovní 
tradicí. Myslím, že na každého účastníka, který bude účasten 
s otevřeným srdcem, čeká řada inspirativních podnětů pro jeho osobní 
život. Velkým významem světových setkání je však nejen vědomí 
sounáležitosti mezi sebou, ale i s kněžími, biskupy  a se Svatým otcem. 

Díky biblickému citátu provázejícímu každé setkání, může  také dojít 
ke zřejmějšímu pochopení a prožití části Písma. Ale myslím, že významů 
takových setkání je nepřeberná řada, protože každý z přítomných zažije 
neopakovatelnou  a mnohdy nesdělitelnou zkušenost, která možná trvale 
ovlivní jeho život. 

Chtěl bych vás povzbudit, abyste se nebáli přijmout pozvání a do 
Madridu se vypravili. Informace najdete na internetových stránkách 
brno.signaly.cz. Modlím se za vás.        Váš biskup Vojtěch 
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 ŽĎÁR II  27. srpna 2011, areál kláštera 

VIII. diecézní pouť rodin 
Letošní Diecézní pouť rodin se plánuje na sobotu 27. srpna 2011. 

Motto celého poutního programu bude: „Křest - velký Boží dar“. Během 
mše svaté požehná otec biskup Vojtěch novou kropenku z bílého 
mramoru, která ponese nápis připomínající letošní Rok křtu. Tvarem 
bude podobná té, která už po staletí slouží v bazilice na pravé straně při 
vstupu do kostela, a bude na opačné straně vstupu.  
 
 ŽĎÁR II  11. – 16. září 2011, Makedonie 

Farní pouť ke hrobům žáků sv. Cyrila a Metoděje 
 V rámci přípravy na jubileum svatých Cyrila a Metoděje se letos 
vydáme ke hrobům sv. Sedmipočetníků. První cesta povede do 
makedonského Ochridu ke hrobům sv. Klimenta a Nauma. Ve středu 
navštívíme albánský Berat s hroby sv. Angelára a Gorazda. Cestou domů 
navštívíme rodiště Matky Terezy Skopje a jednu z vesnic českých krajanů 
v Srbsku. Stále je možné se přihlašovat. 
 
 ŽĎÁR I a II  24. září 2011, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše 

Svátost biřmování 
S radostí oznamujeme farníkům z obou našich farností, že svátost 

biřmování udělí brněnský biskup našim biřmovancům v sobotu 24. září 
2011 při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Mikuláše v 10:00 hodin. Biřmovanců bude asi 110 – slavnost bude 
společná pro biřmovance z kláštera, z farnosti svatého Prokopa 
i z Herálce.  

K této události dovolte důležitou zprávu. Starší bratři a sestry obou 
farností, kteří nebyli dosud biřmováni, mohou tuto svátost přijmout také, 
i když se zatím nezúčastňovali přípravy. Jejich příprava začne v sobotu 
28. května v 17:00 v klášteře. Kdokoliv, včetně seniorů, nebyl 
biřmován a chtěl by přijmout toto svátostné obdarování Duchem svatým, 
může přijít na toto setkání. Nebojte se prosím oslovit své blízké. 
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OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Osobní asistenty naleznete i ve Žďáře 

„Je krásné být doma a žít 
životem…“ Tuto pravdivou 
myšlenku si jako své motto 
vybrali pracovníci Osobní 
asistence. Jejich cílem je 
umožnit lidem se zdravotním 
postižením a dlouhodobým 
onemocněním umožnit žít 
plnohodnotný život tam, kde 
dosud žili a kde mají své zázemí.  

Osobní asistence, spadající 
pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, oslavila v lednu letošního roku 
první rok svého působení zejména v oblasti Velkomeziříčska. A protože 
zájem o poskytované služby se objevil i v jiných částech bývalého 
žďárského okresu, rozhodlo vedení Charity rozšířit své služby i do 
oblasti Žďárska. 

Tato služba, která je poskytována dětem od 3 let, dospělým 
a seniorům, se snaží umožnit uživatelům kontakt s jejich prostředím. 
V praxi to znamená, že osobní asistenti většinou vyráží do terénu, aby 
byli tzv. prodlouženou rukou – pomáhali v domácnosti, při studiu, 
v zaměstnání i jako doprovod při kulturních či sportovních činnostech 
nebo k lékaři a na úřady. 

Úkolem asistenta není vykonat vše za uživatele služby, ale pomáhat 
mu a podporovat ho v jeho samostatnosti, současně jej tím podněcovat 
k vlastní aktivitě. 

Veškeré dotazy a informace o službě osobní asistence, podání žádosti 
o poskytnutí služby apod. zodpoví zájemcům vedoucí Osobní asistence 
Mgr. Jaroslava Pavlíčková, telefon 566 531 158, mobil 733 755 870, 
e-mail: oa.velmez@charita.cz. 

Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistence  
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ 
 

ZNAMENÍ KŘÍŽE 
 
Co to je? Jaké podoby znamení kříže 
vidíme v praxi? Procítěné vedení ruky 
s myšlenkou na Otce, Syna a Ducha 
svatého; nebo jen jakési mávnutí před 
obličejem a hrudí? 
Co to je? „Poznávací znamení pro 
Pána“, že jsem Jeho, že mu chci patřit? 
Ano, jsem pokřtěný a připomínám si 
tuto svátost při každém vkročení do 
kostela. 
Co to je? Je to, jako když zvednu 
sluchátko telefonu – obrazně navazuji 
kontakt s Pánem. 
Znamení kříže – znamenám na svém 
těle, že zvu Pána do svého života, 
znamenám se, „aby mě poznal“, jako 
když navštívil domy pomazané 
znamením namalovaným beránkovou krví. 
Znamení kříže – znamenám na svém těle, že beru na vědomí, že byl Ježíš 
ukřižován i konkrétně pro mě, že s ním chci mít osobní vztah, ne být 
pouze součást davu. Jak jsme na tom my? Jaké je naše znamení kříže? 
Šup, šup, mávnu cosi rukou a očima si už hledám místo, kam si v kostele 
sednu? 
Když vcházím na návštěvu k někomu do domu, očistím si na prahu obuv, 
přivítám se s hostitelem, podám mu ruce, někdy přinesu dar, zajímám se 
o něj, jak se má; neminu ho s odbytým pozdravem a nehrnu se do 
obývacího pokoje na sedačku. 
Když vcházím do kostela, připomenu si na prahu očištění při křtu, 
pokleknutím pozdravím Pána, pozdravím své známé, někdy se mi 
i podaří přinést dar na oltář, jsem šťastný, že mohu být účasten na 
zázraku eucharistie. 

V. K. V. F. 
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KŘÍŽ A HROB NEMAJÍ POSLEDNÍ 
SLOVO 

 
 „Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme 

slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát 
jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že 
jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že přes 
veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, 
na kterých nám záleží, že nám nikdo 
nerozumí… A nemuselo se jednat o velké 
těžkosti nebo nějaké neštěstí, vždyť 
někdy stačí křivý pohled, necitlivé slovo, málo nadšení pro to, co se nám 
zdá důležité, abychom měli pocit, že se všechno hroutí, že o nás nikdo 
nestojí, ani lidé, ani Bůh… 

Bože, proč? I v Bibli se tato otázka nezřídka vyskytuje, i mužové 
a ženy, kteří zakusili velké boží činy ve svém životě, znají chvíle 
prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života a Božího mlčení, tíha toho, že 
Bůh, k němuž volají o pomoc, neodpovídá. 

Bože, proč? Jak rádi bychom měli odpověď na tuto otázku, jak bychom 
si mnohokrát přáli, abychom se takto vůbec ptát nemuseli? Místo toho 
však máme před sebou Ježíše – toho, který učedníkům postupně 
odhaloval svůj jedinečný vztah k Otci – jak umírá potupnou smrtí 
zločince na kříži a ve smrtelném zápase volá: „Bože můj, Bože můj, proč 
jsi mě opustil?“ Asi nikdy nepronikneme do tajemství tohoto zvolání, 
které naznačuje, že v Ježíši Bůh sám vstoupil do hrůzy zkušenosti 
naprosté beznaděje, opuštěnosti a zbytečnosti všeho. 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Bůh neodstranil tuto 
otázku, budou chvíle, kdy s ní budeme tvrdě konfrontováni a nenajdeme 
žádnou hotovou odpověď – kromě velikonočního poselství, že kříž 
a hrob nemají poslední slovo, že ten, který na sebe vzal úděl člověka se 
vším všudy včetně totální opuštěnosti Bohem i lidmi, nezůstal v moci 
smrti, že ho Bůh vzkřísil! Ano, velikonoční události nás naplňují důvěrou, 
že Bůh, i když nejedná podle našich představ, nemlčí k lidskému proč! To 
je i pro mě osobně ve službě vojenského kaplana, kde se mě někdy silně 
dotýkají hrůzy lidské zloby a nenávisti, zdroj síly a naděje! 

P. Jan Pacner, kaplan Vojenské akademie Vyškov, z www.vira.cz  
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VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ PRO KAŽDÉHO... 
 
 

Nebojte se!  
Moc Kristova kříže a vzkříšení  
je větší než veškeré zlo,  
z něhož by člověk mohl  
a musel mít strach. 
 
Nebojte se toho,  
co jste sami vytvořili,  
nebojte se ani všeho,  
co člověk vyrobil  
a čím je den ode dne  
více ohrožován! 
 
A konečně, nebojte se  
sami sebe! 
 
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl  
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  
Tato slova potřebujeme dnes možná více,  
než kdy jindy. 
 
Je nutné, aby zesílila jistota,  
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy  
tohoto pomíjivého světa,  
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,  
kdo je alfou i omegou. 
 
A tento někdo je Láska...  
Jen on se může plně zaručit za slova  
„Nebojte se!“. 
 
Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit práh naděje“ 
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ROK KŘTU 
 
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha 
k Roku křtu 2011 

Křest je velký Boží dar 

Milé sestry, milí bratří, milé děti,  
 
je tomu rok, co jste vyslechli společný pastýřský list biskupů naší 

země, kterým byla vyhlášena tříletá příprava na jubilejní rok 2013, kdy si 
budeme připomínat jedenáctisté padesáté výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na území, kde žijeme. 

Celou dobu přípravy nás má provázet pozornost k Písmu, abychom 
objevovali poklady v něm ukryté. To je cílem i biblického pastoračního 
programu Vezmi a čti, který už přináší dobré ovoce. Mimo tento program 
bude každý rok nebo jeho část věnována základním, tzv. iniciačním 
svátostem. Jedná se o křest, biřmování a eucharistii. Prožívání letošní 
postní doby je zaměřené na svátost křtu a přípravu obnovy křestního 
vyznání o velikonoční vigilii. 

Slovo „křest“ je dnes zneužíváno jako výraz pro slavnostní prezentaci 
knih, hudebních nosičů, zvířat a všech možných předmětů. Spíše by se na 
to hodil původní řecký význam slova „baptízó“, které znamená „ponořit, 
omýt“. Latina a z ní většina evropských jazyků přejala tento řecký výraz 
pro ponoření, jako ponoření do Krista. Čeština spolu s některými dalšími 
slovanskými jazyky užívá slovo křest právě v tomto jednoznačném 
významu: ponoření do Krista, vkristění, připojení ke Kristu. 

Jak říká svatý Pavel, křtem jsme srostlí s Kristovou smrtí 
a zmrtvýchvstáním. V něm umírá starý člověk, otrok hříchu, pro nový 
život s Bohem a v Bohu. Jde o překročení pouze biologického života k 
životu, ve kterém se spolu s Kristem podílíme na tom, co dělal on. Právě 
to je naše vlastní povolání, které jsme přijali křtem. Víme o tom? Nějak 
zpovzdálí asi ano, ale je to programem našeho života? S odvoláním na 
dnešní liturgické čtení o Mojžíšovi bychom dnes mohli klidně použít jeho 
slova: Uložte si to do svého srdce a do své duše, přivažte si to jako 
znamení na svou ruku, jako značku mezi oči. Jste na rozcestí. Kudy chcete 
jít? Požehnání se vztahuje jen k jedné cestě. Tuto cestu pro nás dnes 
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vyjadřuje Kristův kříž – nástroj jeho vydání se druhým i symbol vítězství, 
ke kterému se hlásíme. 

V evangelním úryvku říká Ježíš i nám: Ne každý, kdo mi říká Pane, 
Pane!, vejde… To není vyhrožování, to je povzbuzení, abychom 
nepromarnili to, čím jsme byli obdarováni. Abychom rozlišili rozvážnost 
od pošetilosti. Aby dům našeho života vítězně obstál v jakékoli 
myslitelné nepřízni zla. 

Milí přátelé, všechny tyto úryvky jako by ukazovaly k bodu našeho 
ponoření do Krista, k našemu křtu. Křtem jsme ke Kristu připojeni v jeho 
životním zápase završeném smrtí, jak to máme před očima celou postní 
dobu, a rovněž tak i v jeho vítězství nad smrtí, které si připomínáme 
zvláště o Velikonocích. Křtem jsme skrze Krista připojeni k Otci i Duchu 
svatému – Nejsvětější Trojici. Proto jsme křtěni ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého. 

Z toho vyplývá, že pokřtěný člověk už nežije sám pro sebe, ale je 
zapojený do širší rodiny církve a do odpovědnosti za svět. Křest není 
pouhým vstupem do nějaké lidské organizace. Nejsme pokřtěni proto, 
abychom se dostali do nebe, ale proto, abychom byli spojeni s Kristem 
v jeho chvále a oslavě Otce a v jeho úsilí o spásu světa. Abychom v sobě 
měli stejné smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus (Flp 2,5). 

Být křesťanem je povolání. Nejvýznamnější povolání, jakého se nám 
dostalo (sv. Pavel). Občas dostávám dopisy od dětí. Loni mně jeden z nich 
udělal obzvlášť radost. Byl podepsaný slovy: křesťanka Monika. Aniž 
bych chtěl snižovat jakékoli akademické tituly, právě tento titul je 
nejvznešenější. 

Milí přátelé, co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli 
s plným vědomím schopni obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, 
že najdeme svou křestní svíci a každý den ji zapálíme, abychom se u ní 
pomodlili. Jistě nám přiblíží Krista. V modlitbě můžeme také objevit její 
duchovní symboliku, aby se nám stala blízká. A věřím, že když si ji potom 
přinesete na velikonoční vigilii do kostela, bude jiná. A tím nemám na 
mysli fakt, že bude kratší. – Kdo křestní svíci nenajde, ať si pořídí jinou. 

A co byste řekli nápadu dát si do bytu kropenku, aby nám tak jako 
v kostele připomínala náš křest? A vždycky, když se budeme svěcenou 
vodou žehnat, říct třeba: Já, Petr, jsem byl pokřtěný ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého. 
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A vy, rodiče a prarodiče, víte, kde 
jsou uloženy křestní roušky vašich 
dětí nebo vnoučat? Co kdybyste jim 
pomohli přiblížit jejich význam? 

A ještě jeden námět: Proč se 
nevypravit na pouť do kostela svého 
křtu? 

Další možnosti aktivního 
a hlubšího prožití postní doby a Ve-
likonoc nechávám na Vás. Může vám 
také poradit váš duchovní správce, 
řadu námětů je možno najít na 
internetu. 

Přesto chci ještě zmínit jednu věc, 
kterou považuji za velmi důležitou. 
Je to pozvání pro vás všechny. 
Přijďte prosím prožít Velikonoce do 
kostela. Tím myslím prožít obřady 
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku 
a velikonoční vigilie, které tvoří 
jeden celek, jednu bohoslužbu. To 
není příprava na Velikonoce, ale 
všechno je to součástí jediného 
velkého svátku Velikonoc. Pozvěte k 
jejich oslavě také své děti jakkoliv 
staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, 
pozvěte své známé, své sousedy, 

kteří jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. 
A vy, děti, malé i velké, pozvěte své kmotry k účasti na velikonočním 
třídení a celý půst se za ně modlete. A modlete se i za všechny, které ke 
společnému prožití Velikonoc oslovíte. 

Milé sestry a bratři, nakonec ještě jedna prosba: Během postní doby 
přijměte svátost smíření, abyste mohli s čistým srdcem prožít 
jedinečnost svého křtu. 

K tomu vám všem ze srdce žehnám. 
Váš biskup Vojtěch  
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JAN PAVEL II. – POUTNÍK NA CESTĚ K SVATOSTI 
 

Druhou neděli velikonoční 1. května 2011 bude v Římě blahořečen 
papež Jan Pavel II. Beatifikační bohoslužba se koná v 10:00 hodin na 
Svatopetrském náměstí. Spolu s poutníky z České republiky se 
blahořečení zúčastní také delegace českých a moravských biskupů. 

Program beatifikace začíná večerní vigilií na římském Circo Maximo 
již v sobotu 30. dubna 2011. Bohoslužbu povede kardinál Agostino 
Vallini, generální vikář diecéze Řím. Slavnostní mši svatou, při které 
bude Jan Pavel II. blahořečen, bude celebrovat současný papež 
Benedikt XVI.  V pondělí 2. května následuje od 10:30 hodin 
na Svatopetrském náměstí děkovná bohoslužba, kterou bude slavit 
kardinál Tarcisio Bertone, vatikánský státní sekretář. Od 16:00 hodin 
tentýž den proběhne v bazilice Svatého kříže v Jeruzalémě národní 
bohoslužba pro poutníky z České republiky. Hlavním celebrantem bude 
arcibiskup Jan Graubner, homilii pronese arcibiskup Dominik Duka OP. 

 

Jan Pavel II. o svatosti 
(v apoštolském listu Novo millennio ineunte) 
 
Na prvním místě bez váhání předkládám perspektivu, kterou by se 

měla ubírat veškerá pastorační činnost: touto perspektivou je svatost. 
Nyní po skončení jubilea pokračuje obvyklý život, ale poukazovat na 
svatost zůstává víc než kdy jindy pastoračně nezbytné. 

Musíme objevit pátou kapitolu Věroučné konstituce o církvi Lumen 
gentium, v celé její programové hodnotě. Je věnována „všeobecnému 
povolání k svatosti“. Otcové koncilu kladli na tuto tématiku silný důraz 
ne proto, aby duchovně obohatili eklesiologii, nýbrž aby vyjádřili její 
vnitřní a určující dynamiku. Znovuobjevení církve jako „tajemství“ nebo 
lidu „sjednoceného působením jednoty Otce i Syna i Ducha svatého“ 
v sobě nezbytně obnáší také znovuobjevení její „svatosti“, chápané 
v podstatě jako příslušnost k tomu, který je Svatý, „třikrát Svatý“ (srov. Iz 
6,3). Vyznávat, že je církev svatá, znamená rozpoznat její tvář Kristovy 
snoubenky, za kterou se Kristus vydal, právě proto, aby ji posvětil (srov. 
Ef 5,25–26). Tento dar takzvané objektivní svatosti se nabízí každému 
pokřtěnému. 
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Dar se ale zase proměňuje v úkol, jímž 
se má řídit celý život křesťana: „Neboť to 
je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3). 
Toto úsilí se nevztahuje pouze na některé 
křesťany: „Všichni křesťané jakéhokoliv 
stavu a zařazení jsou povoláni k plnému 
křesťanskému životu a k dokonalé lásce“. 

Připomínat tuto elementární pravdu 
a dát ji za základ pastoračních programů 
na začátku nového milénia, by se mohlo 
zdát na první pohled jen málo účinné. Copak je možné „plánovat“ 
svatost? Co může slovo „svatost“ znamenat v rámci pastoračního plánu? 

Ve skutečnosti vytvořit pastorační plán ve znamení svatosti přináší 
velmi závažné důsledky. Znamená to vyjádřit přesvědčení, že je-li křest 
opravdovou vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista 
a přebývání v jeho Duchu, bylo by tedy naprosto nesmyslné spokojit se 
s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky 
a povrchní zbožnosti. Ptát se katechumena „Chceš přijmout křest?“ 
znamená zároveň otázku: „Chceš se stát svatým?“ Znamená to dodat jeho 
cestě radikálnosti Horského kázání: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý 
váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). 

Jak už vysvětlil samotný koncil, tento ideál dokonalosti není možné 
vykládat jako nějakou mimořádnou cestu uskutečnitelnou pro několik 
„géniů“ svatosti. Cesty svatosti jsou různé a uzpůsobené povolání 
každého člověka. Děkuji Pánu, že mi v posledních letech dopřál 
blahořečit a kanonizovat mnoho křesťanů, mezi nimi mnoho laiků, kteří 
se posvěcovali v těch nejobyčejnějších okolnostech všedního života. 
Nastal čas, kdy je třeba všem pokřtěným přesvědčivě předložit tuto 
„vysokou míru“ běžného křesťanského života: tímto směrem musí vést 
život celého křesťanského společenství a křesťanských rodin. Zároveň je 
evidentní, že cesty svatosti jsou osobní a vyžadují opravdovou 
pedagogiku svatosti, schopnou přizpůsobit se životnímu stylu 
jednotlivých osob. Tato pedagogika musí spojit bohatství pozvání, 
adresované všem pokřtěným, s tradičními metodami osobní a skupinové 
pomoci i s novými formami, které nabízejí církví uznaná sdružení 
a hnutí.    
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PŘÍZNIVCI NAŠICH KOSTELŮ 
 
V lednu letošního roku jsme se rozloučili s dvěma osobnostmi, které se 
významným způsobem zapsaly do architektonické podoby našich farních 
kostelů. Oba byli též výraznými osobnostmi českého církevního života. 
 

Karel Stádník (24.8.1924 – 12.1.2011) 
  
 Ve středu 12. ledna zemřel trvalý jáhen Karel 
Stádník, akademický sochař a restaurátor. Poslední 
rozloučení a poděkování za dar jeho života 
proběhlo v bazilice sv. Markéty na Břevnově. 
 Karel Stádník, autor mnoha děl sakrálního 
umění v našich zemích i v zahraničí, se narodil 
24. srpna 1924 v Třemošné u Plzně. Pražskou 
Akademii výtvarných umění absolvoval v roce 
1949 u prof. Otakara Španiela. Svůj talent věnoval 
bezezbytku sakrálnímu umění, ať už šlo o restaurování gotických 
a barokních plastik, nebo o volnou tvorbu.  
 Mezi jeho nejznámější díla patří originální křížová cesta v kostele 
Panny Marie Královny míru v Praze na Lhotce, křížová cesta v katedrále 
sv. Václava v Olomouci nebo v kapucínském kostele Panny Marie 
Andělské v Praze na Hradčanech. Celá řada pražských chrámů vděčí 
Karlu Stádníkovi za sochařsky pojednané oltářní stoly, počínaje kostelem 
sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech přes sv. Havla, sv. Markétu 
v Břevnově až po poslední realizaci v kostele Panny Marie a slovanských 
patronů v Emauzích. 
 Karel Stádník sloužil církvi nejen svým uměním, ale také jako vůbec 
první český trvalý jáhen. Vysvěcen byl tajně kardinálem Meissnerem 
17. listopadu 1984 v Berlíně.  
 Výčet prací Karla Stádníka doplňuje cyklus děl ve žďárském farním 
kostele svatého Prokopa: Muž bolesti, Poslední večeře, druhý originál 
Křížové cesty podle stejnojmenného díla v olomoucké katedrále svatého 
Václava; dále práce restaurátorské: záchrana gotické Madony s Ježíškem 
i spolupráce na prospektu regotizovaného kůru s varhanami. DEO 
GRATIAS!  
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Mojmír Horyna (23.3.1945 – 26.1.2011) 
 
 Ve večerních hodinách ve středu 26. ledna 2011 
nás všechny zastihla nečekaná zpráva o náhlém 
odchodu profesora PhDr. Mojmíra Horyny. Zemřel 
po krátké těžké nemoci uprostřed nedokončeného 
díla, ve věku nedožitých 66 let. 
 Profesor Mojmír Horyna vystudoval dějiny 
umění na Filozofické fakultě UK Praha 
a v rakouském Štýrském Hradci. V letech totality pracoval ve střediscích 
památkové péče a v ateliéru stavebně-historického průzkumu. Od roku 
1990 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Ústavu pro 
dějiny umění, kde se stal v roce 2000 ředitelem. Od roku 2006 byl 
prorektorem UK pro akademické kvalifikace. Pan profesor Horyna byl 
největším evropským znalcem díla Jana Santiniho-Aichla a autorem 
zásadní publikace o díle tohoto geniálního architekta. Jeho poslední prací 
byla příprava této rozsáhlé monografie pro vydání ve Spojených státech. 
 Pan profesor měl mimořádný osobní vztah také k Žďáru nad Sázavou, 
především k jeho historickému centru situovanému do okruhu bývalého 
žďárského kláštera. Zásadní měrou se podílel na přípravě rekonstrukce 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a stal se vůdčí 
osobností kulturních projektů čerpajících z odkazu historie kláštera 
a Santiniho díla. 
 V roce 2002 byl při příležitosti oslav 750 let založení žďárského 
kláštera jmenován mezi významné osobnosti města a od té doby 
několikrát ročně zavítal do Žďáru, aby se podělil o své hluboké vědecké, 
kulturní a životní zkušenosti. 
 Odešel člověk hluboké osobní víry, pevných morálních zásad 
a mimořádných životních zkušeností. „Neznám nikoho druhého jako 
Mojmíra Horynu, v jehož osobnosti se zračí tak intenzivně něco 
z pokoušení a bolesti Joba, moudrosti Šalamouna a statečnosti Davida či 
Ester. Mála lidem se dostalo tolikerého povolání a duchovních darů jako 
právě Mojmíru Horynovi. Do vínku dostal dary; ale tyto dary nevanou 
samy a vyžadují účinnou spolupráci, zejména každodenní přičinlivost, 
a té měl Mojmír vždy nazbyt,“ řekl při posledním rozloučení profesor Jan 
Royt.  
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MORIMOND A EBRACH 
 
Po stopách mateřinců žďárského kláštera II 
 

Když byl v roce 1098 
ve francouzském 
Burgundsku založen první 
„cisterciácký“ klášter, 
dostali jeho členové do 
vínku úkol roznést nový 
řád do celého tehdejšího 
křesťanského světa. Po 
roce 1113 jsou proto 
zakládány první dceřiné 
kláštery La Ferté, 
Pontigny, Clairvaux 
a v roce 1115 Morimond. 

Jeho donátory a zakladateli se stali Odolric, pán na hradě Choiseul, a jeho 
manželka Adélin. Pocházeli z rodiny Geoffreye, křižáckého rytíře, který 
padl ve slavné bitvě u Nicei. 

Opatství Morimond, latinsky Mori mundo – Mrtvý svět, získalo velmi 
brzy zvláštní postavení a vztah především k zemím pyrenejského 
poloostrova. Opat kláštera patřil mezi vysoce postavené španělské 
grandy a jeho volba byla vždy odsouhlasena králem a potvrzena 
papežem. Morimond patřil mezi nejvýznamnější kláštery v Evropě vůbec, 
a tak se nelze divit, že se stal v době francouzské revoluce jedním 
z prvních terčů otevřeného nepřátelství. V roce 1791 byli mniši 
rozehnáni a o dva roky později klášter vypálen a do základů rozbořen. 
Z velkého a slavného kláštera zůstalo jenom něco málo zbytků 
obvodových zdí. 

Vedle hlavního směru působení do jižních oblastí Evropy však 
z morimondského sídla vzešel podnět k založení prvního cisterciáckého 
kláštera na území tehdejšího Německa. V roce 1127 se do porýnské 
krajiny Horních Franků vydává opat Adam se skupinou dvanácti mnichů 
s cílem vytvořit novou dceřinou filiaci. Bylo to na pozvání Bernarda 
Richwina a jeho sestry Berthrade. Jmenovaný šlechtic přenechal klášteru 
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celý svůj majetek a sám do něho vstoupil jako laický bratr – konvrš. První 
vizitační návštěvu nového kláštera vykonal dokonce v roce 1135 
sv. Bernard z Clairvaux osobně. Z raně gotického kostela zůstala dodnes 
v původní podobě zachovaná pouze kaple sv. Michala. Celý klášter byl 
totiž na přelomu 17. – 18. století nákladně přestavěn do barokní podoby. 
Monumentální trojlodní bazilika byla v exteriéru ponechána v gotickém 
slohu, a to včetně velké kruhové čelní rozety, která je údajně největší po 
pařížské katedrále Notre Dame. Naopak celý vnitřek se proměnil v ryze 
barokní, pro nás snad až trochu přeslazenou přehlídku barevných 
štukových reliéfů a zlata. Pravidelný návštěvník naší žďárské baziliky při 
tomto poznání znovu smekne před dědictvím, které nám ve Žďáru 
zanechal geniální architekt. Co by s touhle prostorou Santini asi dokázal?  
A to jsou pod přestavbou Ebrachu podepsáni architekti z rodiny 
Dientzenhoferů. Ve druhé fázi pak byly barokně dostavěny další klášterní 
budovy, včetně monumentálního císařského sálu. Stejně jako většinu 
klášterů ve střední Evropě však i Ebrach po letech největšího rozkvětu 
čekalo největší ponížení. V období sekularizace Bavorska byl klášter 
v roce 1803 zrušen a majetek převeden státu. Svým způsobem to bylo, 
přinejmenším pro architekturu, záchranou. Budovy byly pouze 
v hospodářské části přestavěny a už v roce 1851 zde bylo zřízeno státní 
vězení pro mladistvé delikventy. Díky tomu také městečko u bývalého 
kláštera zůstalo uzavřené a až do dnešních časů si uchovalo venkovskou 
atmosféru. 

Cesta k němu je v podstatě jednoduchá. Pokud projíždíte Německem 
po dálnici z Norimberka do Frankfurtu, potkáte asi v polovině trasy 
několik velkých cedulí s nápisem Cisterciankloster Ebrach. Stačí jenom 
odbočit a po několika desítkách kilometrů jízdy malebnou venkovskou 
krajinou se před vámi v údolí objeví silueta středověké baziliky. 

Také my jsme vloni o velikonocích zaparkovali před místním 
penzionem a ihned se jako řádní turisté nedočkavě vydali k portálu 
kostela. Jenomže všude bylo zavřeno a na jarně vyhřátém náměstí ani 
živáčka. Na velkých bočních dveřích, kde byste normálně předpokládali 
sídlo farního úřadu, nás čekal nápis Bayerisches Justizamt.  

Po chvíli zvonění se dostavil pán v uniformě a velice zdvořile nám 
vysvětlil, že je ve službě a informace o prohlídce nám poskytnou na faře 
v sousední vsi. Naštěstí nám dal alespoň telefonní číslo. Tady jsme se od 
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pana faráře dozvěděli, že bazilika je pro veřejnost běžně otevřená pouze 
v sezoně, ale že máme štěstí. Druhý den má totiž pohřeb nejstarší členka 
farnosti, a tak si můžeme kostel prohlédnout. Noc jsme po ochutnávce 
místních inspirujících specialit strávili v penzionu U kláštera, abychom 
plni nedočkavosti vyrazili brzy ráno na procházku. 

Zvědavě jsme vlezli do vrat rozlehlého stavení, které připomínalo 
žďárský dvůr Lyra. Uvnitř se ozýval dobytek a z ohrady si nás zvědavě 
prohlížely ovce. Nakrátko ostříhaní mladíci vyváželi na kolečku hnůj ze 
stáje a na celém dvoře byl až neuvěřitelný pořádek. Stačilo ale 
pozvednout oči na vrchol zdi, kde byla rozvinutá kola ostnatého drátu. 
Stáli jsme uprostřed vězení. 

Obešli jsme celé 
městečko, ani to 
netrvalo dlouho, 
a už jsme slyšeli hlas 
zvonů. Bočním 
vchodem jsme vešli 
do kostela 
a pozdravili se 
s panem farářem. 
Bazilika je tak 
ohromná, že si ji 
můžeme prohlížet 
a nikoho nebudeme 
rušit. Jak jsem ale 
napsal výše, nás 

žďárské už ve vnímání baroka zavedl Santiniho odkaz jinam. Po mši 
a modlitbě za zemřelou jsme dostali možnost vstoupit do prostory, která 
nám všechno vynahradila. Kaple sv. Michala uklidnila oči i duši. Doslova 
posvátná atmosféra nás na několik minut vrátila do prvního století řádu. 
V těchto místech museli stávat a sklánět hlavy i žďárští opaté a jejich 
bratři při svých cestách na generální kapitulu. Z hlavní lodi doznívala 
chrámová hudba a my jsme pomalu procházeli po dlažbě staré devět 
století. Na panelech s dějinami kláštera jsme dokonce našli odkaz na Saar 
– Žďár na Moravě.  Byli jsme tu správně. 

Stanislav Růžička  
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VELIKONOČNÍ 
OMALOVÁNKA 
PRO DĚTI 
 
 

Ježíš byl nespravedlivě 
odsouzen – přestože byl v 
právu, nebránil se, ale vše 
trpělivě snášel. I my se 
můžeme setkat s tím, že 
někdo odsoudí nebo 
poníží našeho kamaráda, 
spolužáka. 

 
 
 
Ježíšův příklad nám 

v těchto chvílích může být 
posilou, abychom dokázali 
být nablízku slabšímu, i když 
mu třeba nerozumíme, 
a nepřidat se z pohodlnosti či 
strachu na stranu silnějšího. 

 
www.deti.vira.cz  
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH 
 

Místo Datum Pouť Mše svatá 

Zelená hora 
So 14. 5. Sv. Jan Nepomucký 17:00 

Ne 15. 5. Sv. Jan Nepomucký 
 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 

14:30 
Žďár n. S. II 
– bazilika 

So 21. 5. Pouť motorkářů 
10:00 (bohoslužba 

slova) 

Počítky Ne 5. 6. 
Navštívení Panny 

Marie 
12:00 

Stržanov Ne 12. 6. Sv. Antonín 15:00 
Česká Mez 

– Babín 
Ne 19. 6. Nejsvětější Trojice 15:00 

Žďár n. S. I 
– kostelík 

Ne 19. 6. Nejsvětější Trojice 10:30 

Herálec Ne 26. 6. Sv. Kateřina 11:00 

Žďár n. S. I So 2. 7. Sv. Prokop 

17:00 
(po bohoslužbě 

program na farní 
zahradě) 

Dolní 
Hamry 

Út 5. 7. Sv. Cyril a Metoděj 11:00 

Vysoké Ne 17. 7. 
Panna Marie 
Karmelská 

12:00 

Mělkovice Ne 24. 7. Sv. Anna 12:00 
Cikháj Ne 31. 7. Sv. Anna 15:00 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

Ne 14. 8. 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

9:00 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

So 27. 8. 
VII. diecézní pouť 

rodin 
10:00 

Polnička Ne 4. 9. Sv. Andělé strážní 15:00 

Radonín Ne 11. 9. Narození Panny Marie 12:00 
Hamry – 
Najdek 

Ne 18. 9. Panna Marie Bolestná 12:00 

Světnov Ne 25. 9. Sv. Václav 15:00 
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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 v 8:00 
Návštěvy nemocných: 
První pátek v měsíci a dle potřeby 
Duchovní správce: P. ThLic. Tomáš Holý 
Kontaktní adresa: Fara u svatého Prokopa, Tvrz 12, 
591 01 Žďár nad Sázavou 1 
Telefon: 566 625 943 
E-mail: prokopzr@seznam.cz 
Web: www.zdarskefarnosti.cz 
Kancelářské hodiny: Středa 10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00 
 

FARNOST ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 
 
Obvyklý pořad nedělní bohoslužby:Mše svatá vždy v 9:00. 
Bohoslužby v týdnu:Pondělí, středa a pátek v 17:15, čtvrtek v 17:00 adorace 
Farář: P. Vladimír Vojtěch Záleský 
Kontaktní adresa a služby nemocným: Římskokatolický farní úřad, 
Klášter 2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2 
Telefon: 566 625 190 
Mobil: 607 736 851 
E-mail: zalesky@biskupstvi.cz 
Web: www.zdarskefarnosti.cz 
Návštěvy nemocných jsou každý první pátek v měsíci a na požádání. 
 
Zpravodaj žďárských farností, Velikonoce 2011: Redakční návrh zpracoval 
Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty farníci obou farností, autoři jsou 
uvedeni u článků. Obrázky archiv farností a internet. Tisk Unipres. Pro interní 
potřebu vydávají obě žďárské farnosti. 
 
Návrhy článků pro vánoční číslo zpravodaje: Chcete-li publikovat pozvánku 
nebo informace ve vánočním čísle společného farního zpravodaje, předejte své 
návrhy do 17. listopadu příslušnému duchovnímu správci. 
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