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V červenci jsme žili kněžským svěcením Josefa Novotného a Karla Janů a jejich primicemi 

(foto J. Přichystal). V srpnu zase celostátním setkáním mládeže (foto zdar2012.signaly.cz).  

                



Milí přátelé, bratři a sestry, 

před rokem jsem dostal jedno 

vánoční přání s touto myšlenkou: „Ten, 

kdo nemá vánoce v srdci, je nikdy 

nenajde pod stromečkem“; věta je 

tuším připisována americké herečce 

Carol Nelsonové. Vánoce jsou dny, 

které především kultivují lidské srdce 

a otevírají ho pro ty nejkrásnější věci. 

Bez toho zůstane jen hromada 

předmětů, ať už v kuchyňském dřezu 

nebo pod stromkem... Prof. Petr Piťha, 

český katolický kněz, bohemista a 

lingvista, který byl po dvě léta také 

ministr školství, říká o Božím Synu: 

„Mohl cokoliv, ale stal se člověkem.“ V 

události, která je tak lidská, až to bolí, 

můžeme nalézt tolik božského, co 

zůstalo, aby dávalo smysl našim 

dějinám. V události, kterou nestačilo 

poničit ani komerční kšeftování, 

můžeme hledat inspiraci k lásce. 

V nedávno vydané knize píše Prof. 

Tomáš Halík: „Láska je natolik hluboce 

lidská, že nejvíce ze všeho svědčí o 

hlubině, v níž člověk sebe sama 

překračuje. V lásce jsme nejvíce sami 

sebou. V lásce jsme nejvíce lidští. 

Avšak právě a jedině v tom, v čem jsme 

nejhlouběji a nejkrásněji lidští, se nám 

ukazuje to, co je božské. 

V básni Jiřího Wolkera je úvodní 

verš: „Pán Bůh jedenkrát přišel ke mně 

jako žebrák s mošnou a holí. Vonělo z 

něho jak z červnových polí, na prahu 

stanul a prosil.“ Přeji nám všem, 

abychom zachytili tuhle vůni – závan 

věčnosti a přijali do srdce, do rodin, do 

radostí, do bolestí, do slabostí... Toho, 

který navždy spojil lidství s božstvím. 

Požehnané Vánoce! 

Vaši kněží  P. Vladimír Záleský 

     P. Tomáš Holý   

  
 

Vánoce nejsou jen pokojná idyla 

s anděly. 

Bůh přichází jako světlo 

přemáhající temnoty. 

Těm, kteří ho přijali, přináší pokoj. 

Pro ty, kdo ho nepřijali, se stává 

kamenem úrazu. 

 

Tajemství Vtělení a tajemství zla 

jsou těsně vedle sebe. 

Do zla, které se někdy zdá být jako 

nepropustná temnota, 

vstupuje světlo v podobě proroky 

přislíbeného dítěte. 

To je pravý důvod vánoční radosti. 

Toto dítě je nadějí i tvého vítězství, 

aby ses i ty mohl stát nadějí pro 

všechny kolem sebe. 

 

Za to se modlím a k tomu vám 

všem žehnám. 

 

Vojtěch Cikrle 
biskup brněnský 

Brno, Vánoce 2012 
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FARNOST SVATÉHO PROKOPA 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU I  
 

Roráty v adventu:  

 Pondělí 3. až 24. prosince: 

V pondělí až sobotu rorátní mše svatá v 6:30 

hodin. 
 

Svátost smíření: 

 Pondělí 17. prosince: 

9:00–12:00, 14:00–19:00 (více zpovědníků). 
 

Mše svaté o Vánocích: 

 Pondělí 24. prosince – Štědrý den: 6:30 Rorátní mše svatá. 

16:00 Vigilie slavnosti Narození Páně pro rodiče s dětmi. 

24:00 Půlnoční mše svatá. J. J. Ryba: Česká mše vánoční (Chrámový sbor 

sv. Prokopa a orchestr ZUŠ). 

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

10:30 Česká mše vánoční (Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ). 

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

7:30 Doprovází rytmická schola sv. Prokopa. 

 Neděle 30. prosince – svátek Svaté rodiny: 7:30, 10:30 a 18:00. 

 Pondělí 31. prosince – památka sv. Silvestra, papeže: 

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

 Pondělí 1. ledna 2013 – Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00. 

 Sobota 5. ledna 2013: 

 18:00 Vigilie Zjevení Páně, mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy. 

 Neděle 6. ledna 2013 – slavnost Zjevení Páně: 7:30, 10:30, 18:00. 

 Neděle 13. ledna 2013 – svátek Křtu Páně: 7:30, 10:30 a 18:00. 

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

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU II 
 

 Sobota 8., 15. a 22. prosince: 

Rorátní mše svatá pro děti v 7:30 hodin. 

 Neděle 23. prosince – 4. neděle adventní: 

9:00 Adventní mše svatá s přinesením betlémského světla. 

Od 14:00 do 17:00 předvánoční svátost smíření. 

 Pondělí 24. prosince – Štědrý den: 

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

Jiří Pavlica: Missa brevis (chrámový sbor Fons a orchestr ZUŠ). 

 Úterý 25. prosince – slavnost Narození Páně: 

9:00 Mše svatá. (Vánoční zpěv lidu). 

Od 14:00 do 16:00 je otevřen kostel pro veřejnost. Především rodiny 

s dětmi a přáteli mohou navštívit baziliku a prohlédnout si betlém. 

 Středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána: 

9:00 Mše svatá. 

 Čtvrtek 27. prosince – svátek sv. Jana: 

17:15 Mše svatá s žehnáním svatojanského vína. 

 Neděle 30. prosince – svátek Svaté rodiny: 

 9:00 Mše svatá s obnovou manželských slibů. 

 Pondělí 31. prosince – památka sv. Silvestra, papeže: 

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

2013 v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

 Úterý 1. ledna 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie:  

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

 Neděle 6. ledna 2013 – slavnost Zjevení Páně: 

9:00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy. J. J. Ryba: Česká mše 

vánoční (Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ). 

 Neděle 13. ledna 2013 – svátek Křtu Páně: 

9:00 Mše svatá.  
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DOPROVODNÉ KULTURNÍ PROGRAMY OBOU FARNOSTÍ 

 

Pátek 14. prosince až neděle 16. prosince, Městské divadlo 

Ostrov pohody 

Občanské sdružení Ostrov pohody za laskavého přispění Města Žďár nad Sázavou 

Vás srdečně zvou na 15. ročník tradiční předvánoční akce v Městském divadle. 

14.  12. PÁTEK 

19:30 JESUS CHRIST SUPERMLÁD Původní muzikál o událostech, které se 

staly kolem roku NULA (Spojené farnosti Brno a okolí) 

15. 12. SOBOTA 

14:00 NÁVŠTĚVA V PEKLE ANEB KAM ČERT NEMŮŽE… Vše o životě 

čertů, čertic a čertíků. (Divadýlko Kuba, Plzeň) 

15:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Světoznámá pohádka H. Ch. Andersena o dívce 

Gerdě, která se vydala hledat ztraceného kamaráda (Kejklíř, Praha)     

16:45 VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK Pojďme se místo nahlížení 

do výkladních skříní podívat do studánek… (Studio dell'arte) 

19:30 STARÝ DESKY JSOU HEZKÝ…. ANEB PŘINESTE STARÉ LP 

DESKY, BUDEME JE TOČIT NA GRAMOFONU 

16. 12. NEDĚLE 

14:00 ZPÍVÁNÍ   Pásmo písní žáků 3. ZŠ, Žďár nad Sázavou  

14:45 SYNDIBÁD  Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu vonící dálkou, 

kávou a vzácným kořením do země jménem Omán. (Divadlo Studna, Hosín) 

16:00 VODNICKÁ POHÁDKA Klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, 

přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a 

opravdovým čertem. (Koňmo, Kardašova Řečice) 

17:00 OD MARTINA PO TŘI KRÁLE  Žďárské folklórní soubory Rozmarýnek, 

Bystřinka a Studánka v doprovodu Horácké muziky 

„V TOM TROUBIT POČALY PACHOLÁTKA MALÝ…“ Folklórní 

soubor Kamínek, Žďár nad Sázavou 

Divadlo otvíráme v 13:30. Mezi jednotlivými představeními bude ve foyer tradiční 

dětská dílna – nápady na dárky pro blízké a jejich výroba. Do her a soutěží vás zapojí 

Duha AZ a Přístav vodních skautů Racek.  Hrát a zpívat budou děti 

z 3. ZŠ a žáci ZUŠ, možná přijde i Koledník. Provázet vás bude Král 

s Královnou, Princeznou a Sultánem, pečení perníčků zajistí o.s. 

Přátelé waldorfské pedagogiky, Žďár n. Sáz., ochutnávku 

silvestrovského pohoštění nabídnou členové Církve adventistů s.d. 

Ve foyer můžete shlédnout výstavu V TEN VÁNOČNÍ ČAS žáků 

žďárské ZUŠ. Jako vždy je VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Aktuální 

program a podrobnosti sledujte na www.ostrovpohody.cz.  
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Neděle 16. prosince až neděle 30. prosince od 9:00 do 17:00, kaple sv. Barbory 

Výstava betlémů 

Výstava potrvá od 16. do 30. prosince 2012 v kapli svaté 

Barbory. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin. Výstava bude 

zahájena v sobotu 15. prosince 2012 v 17:00 hodin 

Adventním koncertem. 

K vidění budou betlémy dřevěné, vyřezané řezbářem panem J. 

Běhalem, papírové, několik textilních, perníkové, keramické a 

také otáčivý betlém zhotovený panem J. Jarošem. Na 

výstavě bude možno zakoupit žďárský i klášterský papírový 

betlém.              Jana Miškovská 

 

Neděle 16. prosince od 19:00 do 21:00, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Nikodémova noc 

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

 

Úterý 18. prosince v 16:00, před Starou radnicí na náměstí Republiky 

Živý betlém 

V mrazivém odpoledni žďárského náměstí znovu ožívá biblický příběh o narození 

Spasitele. Hrají a zpívají herci ze žďárských církevních škol a obou farností. 

 

So 22. prosince v 18:00 a ne 23. prosince v 7:30, 10:00 a 18:00, kostel sv. Prokopa, 

a neděle 23. prosince 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Betlémské světlo 

Po roce se opět brněnští skauti 

vydají v sobotu 15. prosince do 

Vídně převzít od rakouských 

skautů Betlémské světlo pro 

Českou republiku. Ekumenická 

bohoslužba spojená s převzetím 

Betlémského světla proběhne ve 14:00 v katolické farnosti 

Altlerchenfeld (Lerchenfelderstrasse 111). V sobotu 22. prosince bude za spolupráce 

dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. 

Motto letošního Betlémského světla zní: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi 

dobré…“ (Gen 1, 31) Informace naleznete na stránkách www.betlemskesvetlo.cz. 
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Pondělí 24. prosince v 17:00 hodin, věž kostela svatého Prokopa 

Troubení koled z věže kostela svatého Prokopa 

České koledy zazní v podání trubačů oděných v historických barvách města. 

 

Úterý 25. prosince v 15:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Jesličková pobožnost v kostele svatého Prokopa 

Nejen pro mládež farnosti, zpěvem doprovází schola sv. Prokopa. Vánočně 

vyzdobený kostel je veřejnosti otevřen po celý den. 

 

Středa 26. prosince ve 14:30 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Modlitba dětí u jesliček v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

Program koled a básní u jesliček v klášterním kostele. 

 

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

Koncert chrámového sboru FONS: Zpívej v čase vánočním 

Letos zazní Missa brevis Jiřího Pavlici s doprovodem orchestru ZUŠ. Dirigují 

Miroslava Smékalová a Leoš Drahotský. 

 

Sobota 29. prosince v 15:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Svatopluk: Africká mše a Vánoční noc 

Tak jako každý rok se pěvecký sbor Svatopluk připravuje na tradiční vánoční 

koncert. 

 

Čtvrtek 10. ledna 2013 v 16:00 hodin, kostel svatého Prokopa 

Tříkrálový koncert 

Koncert sboru studentů Biskupského gymnázia. 

 

 
 

Proto Kristus přišel na svět jako člověk, proto žil mezi námi, proto trpěl, 

byl ukřižován, pohřben a vstal z mrtvých: aby člověk šel za Kristem, 

a tak se zachránil. 

(Sv. Basil Veliký) 
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PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ 

 

Od 11. ledna 2013, 20:00 hodin, fara v klášteře 

Společenství manželů a dospělých v klášteře 

Jednou měsíčně se na klášterské faře setkává společenství dospělých a manželů 

k společnému přemýšlení nad tématy víry, katechezi, naslouchání druhým 

a modlitbě. Setkání začíná ve 20:00 hodin v křížové chodbě a je zakončeno 

společnou adorací v bazilice. Termíny a témata následujících setkání: 

11. ledna 2013 – život a smrt 

15. února 2013 – manželství 

15. března 2013 – majetek 

12. dubna 2013 – pravda 

24. května 2013 – mezilidské vztahy 

21. června 2013 – křesťan a svět 

Srdečně jsou zváni všichni, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život a setkat se 

s ostatními farníky. 

 

16. každého měsíce 2013, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Nikodémova noc 

Velcí šiřitelé této myšlenky jsou otcové Palotini. Nechali jsme 

se inspirovat – z několika důvodů: ubývá míst, kde zakoušíme 

ticho, nemáme dost klidného a neuspěchaného prostoru pro 

svátost smíření, těžko se odhodláváme k duchovnímu 

rozhovoru a v neposlední řadě: posvátnému místo se snažíme 

vrátit modlitbu! 

Pozvaní jsou všichni. Ze Žďáru i z okolí, mladí i staří, věřící i 

nevěřící... Nikodémova noc bude v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře každý měsíc. 

Nikodém, o kterém čteme v Janově evangeliu, potřeboval ve svých nejistotách a 

hledání cesty ticho a trochu méně denního světla, aby nebyl tolik na očích. My jsme 

na tom někdy podobně. Každý měsíc můžete najít večer otevřený kostel k tiché chvíli 

přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. 

K dispozici bude vždy kněz i jáhen. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, 

radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat 
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nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc 

bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě (od října do března) od 19:00 do 

21:00 hod a v letním období (od dubna do září) od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoli 

může přijít. Bližší informace najdete na www.nikodemovanoc.cz. 

P. Vladimír Vojtěch Záleský 

 

18. – 20. ledna 2013, denně v 16:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Triduum modliteb matek 

Společenství Modlitby matek srdečně zve farníky obou 

žďárských farností na již tradiční modlitební Triduum, které 

se uskuteční v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Mikuláše ve dnech 18. – 20. ledna 2013, začátek vždy v 16:00 

hodin. Všechny maminky, babičky a kmotřičky již nyní 

zveme na Hromniční pouť matek do Šternberku dne 2. února 

2013. Pojedeme autobusem a program pouti bude na celý den. Doufáme, že nás 

doprovodí i naši duchovní otcové.      Romana Bělohlávková 

 

16. února 2013, Biskupské gymnázium 

Duchovní sobota pro ženy s P. Markem Dundou 

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Vás srdečně zve na 

Duchovní sobotu pro ženy s P. Markem Dundou na téma A Bůh 

má řešení… Setkání se uskuteční v sobotu 16. února 2013 od 8:00 

hodin v prostorách Biskupského gymnázia. 

 

PROGRAM: 

8:00-8:20    Prezentace, příprava 

8:30   1. zamyšlení nad tématem 

10:00   2. zamyšlení nad tématem 

12:00   Oběd  

13:30   3. zamyšlení nad tématem 

Od 15:00  Svátost smíření 

17:00   Mše svatá v kapli Biskupského gymnázia 
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Mezi zamyšleními i po mši svaté lze využít možnost osobního rozhovoru nebo 

svátosti smíření. Na duchovní sobotu je třeba se přihlásit nejpozději do 10. 2. 2013 na 

mobilním telefonu 731 130 775 nebo přímo v Kopretině. 

Příspěvek na zabezpečení akce a celodenní stravy činí 200,-Kč. Přezůvky s sebou. 

Aktuální program naleznete na www.zdar.charita.cz/kopretina-program/ 

 

2. března 2013, Orlovna 

Postní duchovní obnova pro manžele a snoubence 

Nenechte si ujít postní duchovní obnovu pro manžele a 

snoubence, která se bude konat 2. března 2013 v Orlovně ve 

Žďáru nad Sázavou. Tématem je „Radostná zvěst o lidské lásce 

- Rodino staň se tím, čím jsi“ (Spiritualita manželství 

inspirovaná teologií těla podle papeže Jan Pavla II a církevních 

dokumentů). Povede ji P. ThDr. Jan Balík, který je v současné 

době ředitelem Sekce pro mládež České biskupské konference. 

Otec Jan Balík se velmi otevřeně věnuje oblasti manželské 

intimity. Jasně mluví o otevřenosti manželů vůči novému životu. 

Každá manželská intimita, pokud je správně chápána, je skutečným setkáním s 

Bohem. Pokud ji neprožíváme v plné vzájemné odevzdanosti, ochuzujeme své 

manželství a sami sebe o svátostnou Boží přítomnost. Tato duchovní obnova nám 

může otevřít zcela nové pohledy na život v manželství a také na intimitu manželů. 

Oběd a hlídání dětí bude zajištěno. Příspěvek na realizaci akce pro pár je 200,- Kč 

(v poplatku je zahrnuta strava).  Duchovní obnovy se může zúčastnit i jednotlivec.  

Prosíme vás o nezávazné přihlášky do 31. ledna 2013 na e-mailovou adresu 

duchovni.manzelska.obnova@seznam.cz, nebo na telefon 605 246 737 (připište, zda 

máte zájem o hlídání dětí, jejich věk a počet).          Jana Miškovská 

 

Čtvrtek 9. května (večer) až sobota 11. května 2013 

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou 

Tentokrát bude obnova sice pro žďárské farníky, ale nebude ve 

Žďáře nad Sázavou. Třídenní program bude uspořádán na 

způsob tradičních duchovních cvičení na tichém místě a bude 

pouze pro přihlášené.        Vladimír Záleský 
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16. až 19. května 2013, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 

Letošní pouť proběhne  den svátku hlavního patrona 

Čech a o následujícím víkendu. 

Čtvrtek 16. května v 17:15 – poutní mše svatá v den 

svátku 

Sobota 18. května 

v 11:00 – poutní mše svatá (svatojánská) 

v 17:00 – poutní mše svatá (svatodušní vigilie) 

Neděle 19. května – mše svaté v 6:00, 7:30, 9:00, 

10:30, 14:30 

 

Neděle 2. června 2013 v 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Neděle 9. června 2013 v 10:30, kostel svatého Prokopa 

První svaté přijímání 

První svaté přijímání v našich farnostech proběhne v prvních červnových 

týdnech. Prosíme vás o modlitbu za naše prvokomunikanty a jejich rodiny. 

 

29. června, slavnost sv. Petra a Pavla v 9:00 

hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Kněžské svěcení brněnské diecéze 

Mezi kandidáty kněžství je v tomto roce Mgr. 

Jiří Brtník z Babic nad Svitavou, ustanovený k 

jáhenské službě v klášteře. Vloni vysvětil otec 

biskup šest jáhnů. 

 

 
 

Není tou nejběžnější a přitom osudnou chybou světa domnívat se, že 

náboženské pravdy může posuzovat i ten, kdo nepřipravil své srdce? 

 

(J. H. Newman) 
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30. června – 5. července 2013, Orlické hory 

8. letní farní puťák – Lužické hory a pouť do Nebelčic u Budyšína (Německo) 

k „Madoně žďárské“ 

Jsou to hory a nejsou to 

hory. Dlouho jsem přemýšlel, 

jak bych ti přiblížil krásu a 

neopakovatelnost Lužických hor. 

Už jméno mají nehorské, měkké, 

od slova luh. Ale to jen proto, že 

od sebe oddělují dva zemské 

celky, Čechy na jihu od nížinné 

Lužice na severu. Do roku 1635 

patřily obě země do jediného 

Českého království, rozdělila je teprve třicetiletá válka. Z bukového lesa sejdeš hned 

do nesečených bažinatých luk, nad kterými létají bekasiny, a hned zase začneš šplhat 

suťovými svahy, na nichž vyrůstají jasany, na další osamělý vrch. Buď čedičový nebo 

znělcový, můžeš si vybrat... Přijde večer, odeženeš kamzíky, kteří se tam už desítky let 

volně i s kůzlaty popásají na sutích, a ulehneš. Tím nejhezčím na Lužických horách 

jsou jejich lesnaté vrcholy. Na některých je dokonce hrad, na jiných rozhledna, ale 

všechno je zpustlé a většinu kopců pokrývají jen lesy a vzácné rostliny. Nad vlhkými 

loukami přelétne pilich, bělostný dravec, a potok se vine do dáli mezi lesy...    

      Miloslav Nevrlý, Nejkrásnější sbírka 

Kde domov můj? Abychom znali odpověď na otázku, kterou tak hrdě zpíváme, 

putujeme rok co rok... V dešti, v horku, hladoví i nacpaní, unavení i plní sil. Je v tom 

tolik krásy. Letos pojedeme již v neděli odpoledne 30. června, protože cesta bude 

dlouhá. Co nejdříve zmizíme v hustých lesích; možná najdeme pramen Ploučnice, 

možná se budeme chladit v Ledové jeskyni u Suchého vrchu, snad si poslechneme, 

jak hvízdají čedičové varhany na Zlatém vrchu. Je toho tolik, že se budeme těžko 

loučit ale puťák má jen 5 dní a my chceme zakončit putování u Lužických Srbů. 

Blízko Budyšína je poutní místo Nebelschütz (Njebjelčicy). Pokud Vás zajímá 

něco o místní svatyni, tak alespoň pár slov závěrem: Wot starodawna steješe 

wosrjedź wsy - na něhdyšim kěrchowje - drjewjana kapałka, swj. Měrćinej 

poswjećena. Bože słužby zastarachu mniša z klóštra we Kamjencu a to něhdźe hač do 

lěta 1500. Tak, takhle se tam mluví... Bereme mládež od 11 let.   P. Vladimír 
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17. – 27. července 2013, Sardinie 

15. expedice mládeže – Sardinie 2013 

Když je něco „popatnácté“, tak to už je 

bohatá tradice a je za čím se ohlížet. V roce 

2013 se, dá-li Pán Bůh, vydáme na 

15. diecézní expedici, tentokrát na Korsiku 

a Sardinii. Odjezd je naplánován na 

17. července, přespíme v klášteře blízko 

Padovy a pak už nejkratší cestou do 

Livorna na trajekt. Korsická zastávka bude 

krátká – tři dny budeme stoupat na nejvyšší 

horu Monte Cinto z krásného města Corte. Z Bonifacia je to na Sardinii co by 

kamenem dohodil, a tak přejedeme z francouzského území opět na italské. Se 

Sardinií nás pojí i kousek společné historie, protože tento ostrov patřil krátce pod 

rakousko-uherskou monarchii, a tak jsme s ní tvořili jeden státní útvar. 

Obležená letoviska necháme takřka bez povšimnutí, ale krásným horám 

Gennargentu s nejvyšší horou Punta La Marmora (1 834 m n. m.) chceme věnovat 

několik dní. Jakou krásu skrývá tento ostrov, se zatím můžeme dočíst z chytrých 

cestopisů, ale to hlavní musíme objevit sami: život místních lidí. Příroda, otevřená to 

učebnice náboženství. A pokud se setkáme s tuleněm středomořským, nebo 

s nejmenším savcem na světě – dvougramovou bělozubkou, která zde žije, pak to 

bude víc než nákupy suvenýrů. Piniové lesy jsou již jediným domovem původní čisté 

rasy muflona a v podhůří najdeme jedinou evropskou palmu – žumaru nízkou.  

A kdo ví, co je to „Neptunova tráva“ nebo „Mořská lilie“? To všechno je důvod 

tam jet. Jako vždy cestu spojíme s poutí – Santuario di Bonaria je nejslavnější poutní 

místo námořníků. Návrat plánujeme na 27. července a přihlašovat se může mládež od 

16. let. Cena se bude pohybovat kolem 6 000 Kč.    P. Vladimír Šagi Záleský 

 

8. – 13. září 2013, Srbsko, Kosovo 

Farní pouť – Srbské kláštery 2013 

 Od 8. do 13. září plánujeme pouť po 

nejstarších pravoslavných monastýrech 

Srbska a Kosova s návštěvou 

banátských Čechů. P. Vladimír 
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NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 

 

Adorace  – večer chval v kostele svatého Prokopa 

 
Je to skoro rok, kdy 

jsme se poprvé sešli 

u modlitby před 

Nejsvětější svátostí. Na 

začátku stála myšlenka 

přímluvné modlitby za 

připravované letní 

aktivity.  Do rukou Božích 

jsme vložili přípravu 

Celostátního setkání 

mládeže i přípravu 

muzikálu Gedeon. 

V krátké době jsme, vedle 

dalších proseb, připojili 

i modlitby za naše jáhny 

Josefa Novotného a Káju Janů, který v té době působil na Biskupském gymnáziu.   

   Adorace se koná většinou jednou za 14 dní po sobotní večerní mši svaté 

v kostele svatého Prokopa. Je vystavena Nejsvětější svátost oltářní a během večera 

můžeme slyšet úryvky z Písma a promluvy. 

Celý večer zaznívají písně, které nejsou jen doprovodem modlitebního večera, ale 

jsou samotnými modlitbami a chválami, kterými chceme vyjádřit, co chceme Bohu 

říct nebo co cítíme. Každý se může do společné modlitby zapojit přímluvami, díky, 

zpěvem nebo jen přítomností před samotným Bohem. 

Je to tedy chvíle, kdy můžeme více prohloubit svůj vztah k Bohu a zakusit tak 

Boží přítomnost ve společenství. Tento způsob modlitby je pro každého bez rozdílu 

věku. Srdečně Vás zveme na společnou modlitbu chval, které proběhnou v těchto 

nejbližších termínech:  5. ledna, 19. ledna, 2. února, 16. února, 2. března a 16. března. 

 

Chválová kapela  
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Muzikál Gedeon 
 

Příběh začal 

na podzim 

minulého roku 

nabídkou 

P. Jendy Balíka 

vytvořit program, 

který by byl 

součástí 

programu Celo-

státního setkání 

mládeže ve Ždáře 

nad Sázavou.  

První vize měla 

podobu 

klasického koncertu. Jednotlivé myšlenky se však postupně obrušovaly, až jsme se 

společně s P. Vladimírem Záleským shodli na podobě  muzikálu. Osudový příběh 

Gedeona, který je ústřední postavou děje, je velmi silný. Gedeon prožíval normální 

život, nebyl následník trůnu, ani nebyl na velký úkol dlouhodobě připravován. Jako 

prostý člověk náhle zaslechl Boží volání, které v první chvíli nedokázal přijmout… 

Příběh ale nekončí patovou situací. Gedeon našel odvahu – uvěřil Božímu slovu. 

Vložil život svůj i svých nejbližších pod Boží ochranu. Příběh jsme vybrali i proto, 

že i dnešní mladí lidé často hledají odvahu pro důležitá životní rozhodnutí.  

S velkou vděčností děkujeme za pomoc při zajišťování mnohých věcí, které 

provázely celý muzikálový příběh. Prožili jsme požehnaný čas, který duchovně 

provázel otec Vladimír Záleský.  Některé skutečnosti se zdají být úplně samozřejmé, 

některé jsou z vnějšího pohledu téměř neviditelné. Nic není jen tak. Výčet jmen – 

našich přátel – by byl výrazně delší, než je možný prostor v tomto zpravodaji. Každá 

dobrá myšlenka začíná modlitbou a končí pod Boží ochranou.   

S P. Jendou Balíkem a s pomocí Kolpingova díla ČR připravujeme další 

vystoupení mimo naše město, proto Vás i nadále prosíme o duchovní podporu. 

Jiří Cočev, Biskupské gymnázium 
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14. diecézní expedice mládeže: Pirin 2012 
Vichren. Mramorová pyramida, třetí 

nejvyšší hora Balkánu. I to byl jeden z cílů 

letošní expedice do pohoří Pirin.  

Předem prozradím, že setkání s místní 

mafií (na rozdíl od výpravy před osmi lety) 

jsme se úspěšně vyhnuli. Výpravě opět 

velel zkušený náčelník Šagi 

a v osvědčeném korábu značky Scania 

jsme kromě milých a šikovných řidičů 

přivítali i mnoho nových tváří, nejen ze 

žďárských farností. Autobus poslouchal 

řidiče na slovo, expedičníci už méně, 

i přesto jsme zvesela dorazili až k rumunsko-bulharské hranici na Dunaji. Cestou 

jsme navštívili i naše krajany ve slovenské vesničce Stará Huťa na severu Rumunska. 

Přechod hranic proběhl hladce, trval pouhé dvě hodiny.  

Naším prvním bulharským cílem bylo pohoří Pirin, zapsané na seznam UNESCO. 

Krásné, strmé hory nás překvapily svojí rozmanitostí. Zažili jsme příkré výstupy 

kamennými lavinami i klidné chvíle na travnatých rovinách s výhledem na věnec hor 

okolo. Osvěžení v průzračných horských jezerech i přechod hřebene tak úzkého 

a strmého, jako je hřeben střechy. Burácející horskou bouřku i úchvatné výhledy 

z nejvyššího vrcholu...  

Ovšem nejen horami živ je člověk! Duchovní vzpruhu nám nabídly především 

starobylé kláštery Roženski a Rilski monastir a další poutní místa, ale také mše svaté 

v přírodě. Vzpruhou tělesnou pak určitě byla zastávka v městečku Melnik, proslulém 

svým vinařským uměním.  

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v rumunském Banátu, abychom 

pozdravili Čechy žijící ve vesnici Eibenthal. Návštěva to byla sice krátká, ale 

intenzivní a velice přátelská. Společně s místními jsme slavili mši svatou a potom 

ještě dlouho do noci vyprávěli v hospůdce i tom, jak se Čechům v Banátu žije.  

Noční bouřka nás už nemohla rozhodit (ani ty, kteří si svoje stany chytře nechali 

v autobuse a spali v ne zcela nepromokavém přístřešku), a tak jsme po krásných a 

naplněných deseti dnech zamířili domů. Díky všem a na viděnou na příští expedici!  

(Úkol pro bystré hlavičky: Najdi na obrázku náčelníka!)    Tomáš Pejchal 
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Traktory pro Tanzánii 
 

V Tanzánii je jedno slovo, které 

často najdete v místních názvech a 

je skoro posvátné – „uhuru“; ve 

svahilštině to znamená „svoboda“. 

Tanzánie je velmi chudá, ale 

svobodná zem, a to je dobrá cesta 

k tomu, aby lidé překonávali 

problémy, se kterými se musí 

potýkat: nedostatek pitné vody 

nebo nedostatečná zdravotní péče, 

veliká chudoba, zvláště na jihu 

země. Před rokem jsme se snažili pomoci finančním darem: ve farnosti Lushoto jsme 

zanechali dar na opravu kostela, v Mahenge jsme biskupovi přispěli na kněžský 

seminář a v Morogoru podpořili sestry sv. Františka. Mají tam sirotčinec, kde se 

starají o malé děti, kterým zemřeli rodiče na AIDS. V chudé vesnici Mpanga naši 

dárci z Vysočiny zaplatili stavbu školky a domku pro učitelku. Nutno dodat, že stejná 

částka, která u nás nestačí ani na zrestaurování jedné sochy, na druhém konci světa 

vysvobozuje z chudoby. Peníze, které u nás zaplatíme jen za vytvoření projektu, stačí 

v Africe na to, aby se postavil celý dům! To co utratí naše děti za jeden školní výlet, 

zaplatí v Tanzánii školné za celý měsíc i s pomůckami a stravou! 

Proto jsme se po poradě s místním knězem, otcem Norbertem, rozhodli pomoci 

také letos: místo peněz však věnujeme praktické dary – české traktory, nářadí, 

zdravotnickou pomoc, hračky a školní potřeby, dětské oblečení, pracovní oděvy 

a také zvon „svatého Tomáše“. 

Celá akce začínala trochu rozpačitě; moc jsme nevěřili tomu, že se dílo podaří 

a že budeme mít peníze na zaplacení kontejneru pro přepravu všech darů. Jakmile 

jsme však misi začali brát vážně, překonávali jsme jednu překážku za druhou. Plán se 

začal uskutečňovat, a než jsme se nadáli, zařizovali jsme celní odbavení. První 

z našich strojů – traktor Zetor Super 50 jsme koupili takřka za cenu šrotu. To že 

traktor nakonec neskončil na vrakovišti a že se mohl 20. listopadu naložit do 

kontejneru, byla zásluha mnoha hasičů a mužů z Herálce. Stroj se měnil den ze dne, 

a kdo zvědavě nakukoval do dílny, ví, kolik problémů se vršilo v průběhu prací. 
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Dobro nemusí být v tomto světě vždy oceněno a pochváleno – a přesto má 

neuvěřitelnou cenu, protože tvoří charaktery a dává našemu konání věčnou hodnotu. 

Velmi nás potěšilo, když nám Žďas nabídl dar v podobě zvonu. Předali jsme 

zprávu místním a ti hned začali plánovat stavbu věže kostela, abychom mohli na 

přelomu ledna a února zvon zavěsit a poprvé zazvonit do rozlehlých rýžovišť a 

plantáží s olejovými palmami. Před nakládkou jsme zvon požehnali, vakuově zabalili 

a dne 29. listopadu vyplula loď s naším nákladem z přístavu v Hamburku. V přístavu 

v Dar es Salaamu vše vyzvedneme 23. ledna 2013 a dopravíme na jih, za „krokodýlí 

řeku“... 

Až budeme slavit nedělní bohoslužbu se stovkami domorodých Tanzánců a 

předávat jim přivezené dary, jejich radost bude patřit mnoha dobrodincům. Děkuji 

všem, kdo na tom mají podíl, a jsem hrdý na to, kolik obětavosti a šikovnosti koluje 

mezi lidmi z Vysočiny. 

Vladimír Záleský 

 

RADIO PROGLAS 

 

Křesťanské Radio Proglas 

je nekomerční a nezisková 

organizace, která vysílá bez reklam. Peníze na provoz získává z darů od posluchačů. 

V současné době je finanční situace velice neutěšená. Způsobuje to, že se všude 

zdražuje. Rostou ceny energií, inflačně se zvedají ceny potřebných služeb (nájemné, 

vysílací poplatky…). Díky všem posluchačům Radia Proglas, kteří dle potřeby 

pravidelně přispívají, může dosud naše rádio vysílat. 

 Je však spousta posluchačů, kteří Proglas poslouchají, ale zatím se finančně 

nezapojili. Ráda bych chtěla oslovit všechny, komu je to možné, aby se stali členy 

Klubu přátel Radia Proglas. V kostele sv. Prokopa i v bazilice Žďár Nanebevzetí 

Panny Marie jsou přihlášky, zpravodaje a také složenky k případnému zaslání 

finanční částky. Částku je možné zaslat hromadně (bez poplatku za poštovné), pokud 

ji odevzdáte paní Šťastné, která jednou měsíčně odesílá příspěvky společně se 

soupisem dárců. Případně můžete příspěvek vložit do obálky označené PROGLAS a 

vaším jménem a vhodit ji do schránky TV NOE ve zpovědní kapli kostela sv. 

Prokopa. Současně si vás všechny dovoluji poprosit o podporu Radia Proglas 

modlitbou.             Váš KaPR Marie Šťastná   
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CHCETE POMOCI LIDEM ZE SVÉHO OKOLÍ I VZDÁLENÝCH ZEMÍ? 

Podpořte tříkrálovou tradici a staňte se králem – koledníkem! Kontaktujte osobu, 

která ve Vašem okolí sbírku organizuje nebo přímo koordinátorku Tříkrálové sbírky 

Mgr. Michaelu Mahlovou na mobilu 777 755 444 a emailu: dc.zdar@charita.cz 

 

Tříkrálové koledování roku 2013 probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2013.  

Více na www.zdar.charita.cz 

 

VII. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert věnovaný všem lidem, kteří se podílejí na 

organizaci Tříkrálové sbírky a podporují slovy či skutky činnost Oblastní charity 

Žďár nad Sázavou V letošním ročníku zazní skladby od soudobých i klasických 

autorů. 

 

Neděle 13. 1. 2013 v 17:00 hod. 

Kostel svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě 

 

Účinkují: Chrámový sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou  

Orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 
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ROK VÍRY 

 

11. října 2012 zahájil Svatý otec slavením mše 

svaté na Svatopetrském náměstí Rok víry, který 

bude trvat do slavnosti Krista Krále příštího roku, 

do 24. listopadu 2013. Ne náhodou se začátek Roku 

víry shoduje s výročím dvou významných událostí. 

Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského 

koncilu a dvacáté výročí vyhlášení Katechismu 

katolické církve. Už papež Jan XXIII. vybral toto 

datum záměrně. Byl to den, kdy se slavil svátek 

Panny Marie, Matky Boží, ustanovený k 1500. 

výročí efezského koncilu, na kterém bylo 

vyhlášeno Mariino božské mateřství jako článek víry. Záměrná volba tohoto data 

dává tušit význam, který současný papež dává Roku víry. 

Na úrovni všeobecné církve proběhne řada různých akcí. Slavnostnímu zahájení 

Roku víry předcházelo další setkání z cyklu Nádvoří národů. Uskutečnilo se v Assisi, 

kde od 6. října věřící i ateisté diskutovali o víře. O den později zahájila své zasedání 

13. řádná biskupská synoda, která se zabývala důležitostí nové evangelizace pro 

předávání víry. Po celý Rok víry budou probíhat akce, jak kulturní a společenské, tak 

liturgické, katechetické a evangelizační. Každoroční pravidelná setkání jednotlivých 

vatikánských kongregací a papežských rad budou během tohoto Roku víry věnována 

právě tématu nové evangelizace. Chystají se semináře zabývající se dokumenty a 

významem II. vatikánského koncilu. V plánu jsou také ekumenické iniciativy, jejichž 

cílem je podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany, která je jedním z hlavních 

úkolů II. vatikánského koncilu. V rámci Papežské rady pro novou evangelizaci bude 

ustanoven sekretariát, jehož úkolem bude koordinace nejrůznějších iniciativ Roku 

víry. Ten také spustí speciální webovou stránku. Pro naši zeměpisnou oblast může 

být zajímavý mezinárodní kongres, který se bude týkat 1150. výročí mise svatých 

Cyrila a Metoděje ke slovanským národům – v únoru 2013 jej bude hostit Papežský 

východní institut a Gregoriánská univerzita. Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého 

(18. 5. 2013) bude zase patřit setkání různých církevních hnutí se Svatým otcem. 

To je všechno pěkné, ale zůstává otázkou, jak se k tomuto Roku víry postavíme 

my. V apoštolském listě Porta fidei k vyhlášení Roku víry papež Benedikt 
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XVI. zdůraznil nutnost znovu objevit cestu víry, tak jak o tom mluvil už od samého 

začátku svého pontifikátu. Hned v druhém článku píše: „Často se stává, že křesťané 

mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují 

jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už tento 

předpoklad nejenže není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo 

patrné jednotící tkanivo kultury, obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí 

inspirovaných ctností. Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak 

není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí. Nelze se smířit s 

tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto.“ 

Podle Svatého otce je Rok víry „pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se 

k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa“ (čl. 6). Nejde tedy jen o hlubší seznámení 

se s poklady naší víry, ale především o oživení naší osobní víry ve smyslu konkrétní 

důvěry a ochoty ke svědectví. Možná víc než kdy jindy je potřeba právě v této době 

znovu objevit radost z víry a jejího předávání. „Misijní nasazení věřících, jež nikdy 

nemůže zeslábnout, čerpá moc a sílu z každodenního objevování Boží lásky,“ píše 

Benedikt XVI. Jde tedy o každodenní rozhodnutí „svěřovat se stále dokonaleji do 

náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj původ v Bohu“ (čl. 7). 

 Konkrétně je tento rok příležitostí, abychom se věnovali na jedné straně sami 

sobě – udělali něco pro oživení naší víry –, a na straně druhé se otevřeli Duchu 

svatému, který nám dá sílu ke svědectví i touhu šířit poznání Ježíše uprostřed světa, 

ve kterém žijeme. K oživení našeho křesťanského 

života včetně misijního zápalu je možné prožít 

nějakou duchovní obnovu, seminář obnovy víry, farní 

misie nebo farní exercicie všedního dne, založit ve 

farnosti společenství nebo obnovit to, co se rozpadlo. 

V každém případě ani při organizování něčeho 

navenek nesmíme zapomenout, že každá skutečná 

obnova začíná uvnitř, v srdci každého z nás.  

Druhým velkým tématem Roku víry je 

připomenutí II. vatikánského koncilu, jeho odkazu 

a poselství. Benedikt XVI. upozorňuje (čl. 5), jaká je 

to vynikající příležitost k tomu, abychom hlouběji 

pochopili, že texty koncilních otců, slovy 

blahoslaveného Jana Pavla II., „neztrácejí svou 
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hodnotu ani výkonnost. Je nezbytné, aby se vhodným způsobem pročítaly, abychom 

se s nimi seznamovali a přijímali je jako kvalifikované a normativní texty učitelského 

úřadu v rámci tradice církve… Cítím víc než kdy v minulosti povinnost poukázat na 

koncil jako na velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela; je pro nás 

bezpečným kompasem, který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve 

století, které se před námi otevírá.“ (Jan Pavel II., Nuovo millenio ineunte) 

 Mnozí z našich věřících už koncil nepamatují a ani nevědí, čím koncil ovlivnil 

život církve. Málokdo zvládne přečíst obsáhlé dokumenty koncilu a dobře se v nich 

zorientovat. Začínající Rok víry je příležitostí vrátit se k výkladům a učení těchto 

dokumentů v přednáškách, seminářích, ve společenství, a tak hlouběji pochopit 

význam koncilu, tohoto velikého daru současné církvi. Je dobré si připomenout, že se 

v průběhu koncilu odehrály události, které se nikdy během předešlých 20 

ekumenických koncilů nestaly, a že dokumenty vzešlé z koncilu představují 

názorovou shodu největšího počtu biskupů, kteří kdy byli v historii shromážděni na 

jednom místě. 

V církvi existuje určité napětí ohledně chápání posledního koncilu a mnozí dnes 

prožíváme určité znepokojení nad tím, že ona symbolická okna do církve, která II. 

vatikánský koncil otevřel dokořán, se znovu přivírají. Bolestné je, kolik přibylo za 

poslední léta kritiků koncilu, často z řad těch, kteří ani pořádně koncil neznají. 

Mnoho myšlenek vzešlých z koncilu se kritizuje a opouští bez jejich hlubší znalosti a 

významu. Dnes, padesát let od zahájení koncilu, můžeme také snadněji vidět určité 

chybné tendence, které v letech těsně po koncilu nebylo možné ani spatřit ani 

posoudit. Mnohde se otevřel prostor pro spíš sekulární než křesťanský humanismus, 

který narušil křesťanskou praxi a mnohé aspekty víry.  

To však neznamená, že by koncil nebyl dílem Ducha svatého a neměl nám už co 

říct. Už během koncilních jednání docházelo k mnohým názorovým sporům, ale 

cenné bylo, že otcové koncilu s vírou naslouchali tomu, co Duch svatý chtěl sdělit 

církvi. Církev sama se začala vnímat spíše jako živý organismus, modlící se 

společenství věřících na cestě víry, a ne jako organizace. K tomu je třeba se opět 

vrátit a ve světle Ducha svatého toto znovu objevit. S důvěrou prosme Matku Boží, 

které bylo celé dílo koncilní obnovy svěřeno, aby nás vedla i v Roce víry, aby se stal 

skutečnou obnovou našeho osobního vztahu s Bohem i obnovou našeho života 

v církevním společenství. 

P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm. (www.vojtechkodet.cz) 



 

 

 
24 

Dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku víry 
  

V návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie, která má poslání řídit praxi 

udělování a užívání odpustků a povzbuzovat věřící k tomu, aby je správně chápali a 

živili v sobě zbožnou touhu po jejich získání, s názvem Urbis et orbis – Specifické 

úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry ustanovuje brněnský biskup 

Mons. Vojtěch Cikrle následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během 

Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky: 

• katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

• kostel Jména Panny Marie ve Křtinách 

• kostel sv. Anny v Žarošicích 

• kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách 

• kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu 

• kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří 

• kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna 

• bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou 

a současně stanovuji následující dny, kdy lze na kterémkoli posvátném místě, za 

podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky: 

• slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 2013 

• slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2013 

 

Benedikt XVI.: Z apoštolského listu Brána víry (Porta fidei) 
  

Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto (srov. Mt 

5, 13–16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat se ke 

studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu 

vyvěrající z jeho pramene (srov. Jan 4, 14). Musíme znovu objevit chuť nechat se 

krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako 

pokrm jeho učedníkům (srov. Jan 6, 51). Ježíšovo učení skutečně zaznívá i dnes se 

stejnou intenzitou: „Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k 

věčnému životu“ (Jan 6, 27). Otázku, kterou tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, 

vznášíme i dnes: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ (Jan 6, 28). A 

známe také Ježíšovu odpověď: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on 

poslal“ (Jan 6, 29). Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou k dosažení spásy.   
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1150. LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE 

 

Promluva P. Petra Piťhy na Velehradě v neděli 13. 2. 2011  

 

Bratři a sestry, velehradští poutníci! 

Dnes se setkáváme poprvé v době 

příprav na cyrilometodějské výročí 

v roce 2013. Rád bych proto doširoka 

otevřel bránu vašich srdcí a myslí, 

protože to, čemu jdeme vstříc, je 

ohromné. Otevřít vaše srdce pro 

Velehrad je jistě snadné, milujete ho. 

Jenže na tomto místě se zcela 

výjimečným způsobem setkáváme s 

Pánem a Bohem a při tom nejsou naše 

srdce nikdy dost otevřená. Daleko více 

však chci otevřít vaši mysl, neboť 

význam Velehradu stále narůstá a 

dostává v posledních desetiletích 

netušených a také nedoceněných 

rozměrů. 

Vyjděme při naší úvaze od toho, co 

se doopravdy stalo při příchodu svatých Soluňanů. Naši dávní předkové toužili po 

Bohu, chtěli mu porozumět. Cítili, spíše než věděli, že křesťanství je mohutné a 

nádherné, ale nemohli ho hlouběji pochopit. A Bůh na jejich žíznivou touhu 

odpověděl darem věrozvěstů a dnes můžeme říct darem Velehradu. Bylo by 

naprostým neštěstím, kdybychom si my začali říkat něco takového jako: My máme 

Velehrad, a proto jsme velcí a ti praví. Bylo by to předně hloupé, ale také pyšné a 

nevděčné. Velehrad musí žít a žije touhou po Bohu, po živém Bohu. My se, bratři a 

sestry, musíme ptát, zda žízníme po pravdě a spravedlnosti. Je krásné, když ve svém 

svědomí můžeme odpovědět ano. Ale kolik z nás to může udělat? Dejme pozor, 

abychom neskončili jako ti z dnešního Evangelia, kteří když zaslechli, že se přiblížilo 

Boží království, odpověděli: "Jděte jinam." Království Boží, které přichází, totiž 

převrátí to podivné otrocké živoření, na které my jsme hrozně navyklí, i když na ně 
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stále žehráme. Boží království přichází v moci a síle Boží a bourá lidské modly, 

zahání mlhu lží, temnoty hříchu a vnáší světlo pravdy, v kterém je všechno náhle 

odkryté a jako nahé. Já dovedu pochopit, že se tohoto zvratu kde kdo bojí, protože 

kdokoli si na sobě zakládá a myslí si, jsem bohatý, mocný, vlivný, jsem naprostá 

jednička, je zničehonic úplná nula. 

Z toho podvědomého strachu, který dovedl z krále Heroda udělat vraha dětí, z 

nacistů a jiných diktatur vrahy milionů lidí, ukazuje se jasně, že náboženství v 

žádném případě není jen soukromá věc každého člověka. Náboženské přesvědčení 

formuje životní postoje, kterými ovlivňujeme své okolí a celou společnost. 

Křesťanství není jen něco přidaného k životu, co se týká našeho soukromí. 

Křesťanství je celostný životní styl. Velký dějinný zlom, který je spjat s příchodem 

sv. Cyrila a Metoděje, je právě v tom, že zde zahájili tento životní způsob. Vytvořili 

zde křesťanskou společnost. Ta se projevila svou svébytnou kulturou, které dali do 

vínku možnost písemného záznamu vlastní tradice. A tato společnost nad sebou 

vyzvedla i právní systém státu. Naše křesťanství, kulturnost a státnost je 

nedělitelným odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Položíme-li si otázku, proč se nám 

dnes tak špatně dýchá v našem právním uspořádání, dojdeme rychle k tomu, že se 

chvěje demokratická podstata našeho státu. Trochu skrytější je příčina základní – 

totiž masivní odklon od křesťanských zásad a následná morální krize. Ale 

nestěžujme si a neskrývejme se. Kdo je tím vinen – nekvalita a nedostatečná věrnost 

křesťanů. 

O jak vážné věci jde, můžeme snadno vyčíst z historického příkladu Velké 

Moravy. Co udělalo z Rastislavovy země pevný stát a velmoc v rámci Evropy? 

Křesťanství. Bez toho, co přinesli Cyril a Metoděj, by nevznikla. A proč zmizela z 

mapy Evropy tak bolestně a rychle? Protože se vzepřela tomu, co ji vytvořilo. 

Vyhnání žáků Cyrila a Metoděje byla sebezáhubná, bohužel vědomá, chyba. 

Pamatujme i na to, že osud Velké Moravy může být dnes zopakován celou Evropou. 

Ztratí-li Evropa svůj křesťanský základ, odřekne-li se svého konstitutivního 

náboženství a přikloní se k modlám postmoderního konzumismu, ztratí Boží oporu a 

ochranu, rozpadne se a bude snadnou kořistí kohokoli. Je jedno, zda domácích 

diktátorů nebo cizích fanatiků. Obrana křesťanství je věcí veřejnou, týká se 

společnosti jako celku a tím pádem je v pravém slova smyslu věcí politickou. Ne ve 

smyslu současné politiky osobních výhod a sobeckých zájmů, ale v tom krásném 

smyslu zájmu o dobro polis, obce, celku.       (www.poutnik-jan.cz) 
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ŽĎÁRSKÁ VÝROČÍ 
 

Před 1150 lety přišli roku 863 do našich zemí věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. 

Před 950 lety bylo roku 1063 zřízeno v Olomouci biskupství. Jednalo se o obnovení 

diecéze na Moravě, která zanikla po smrti sv. Metoděje. 

Před 750 lety byl roku 1263 ustálen žďárský konvent cisterciáků a za opata 

Winricha se stěhuje do zděného kláštera. Současně byla přibližně v této době 

stavebně dokončena východní část kostela Nanebevzetí Panny Marie s presbytářem, 

bočními kaplemi, transeptem a částí hlavní lodi pro mnišský chór. 

Před 450 lety byl roku 1563 ukončen Tridentský 

koncil. Konsolidace církve po koncilu probíhala i ve 

vztahu ke klášterům. Uvnitř církve panovalo velké 

napětí, protože šlo o kompetence diecézních biskupů a 

řádových opatů, které nově upravil Svatý stolec, aby 

zamezil uvolněné disciplíně kněží na farách, 

obsazovaných patronátně a vizitovaných řádovými 

vizitátory. 

Před 300 lety zahájil roku 1713 

architekt Jan Blažej Santini-Aichl 

stavbu kostela sv. Václava ve Zvoli. 

Kostel je postaven na půdorysu 

řeckého kříže, k závěru východního 

křídla přiléhají po stranách dvě 

mohutné věže. Celý plášť hlavní lodi 

korunuje střešní lucerna vystavěná na 

půdorysu sférického čtverce. Interiér 

charakterizuje dojem monumentální 

prostoty a dominuje mu kupole 

zdvihající se nad hlavní lodí, zakončená lucernou. 

Před 75 lety byly roku 1938 opraveny varhany v poutním kostele sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře firmou z Kutné Hory. 

Před 40 lety byl roku 1973 vysvěcen v Brně na kněze tehdejší žďárský farník Mons. 

Josef Brychta. Narodil se v roce 1949 v Jabloňově u Velkého Meziříčí. Po maturitě 

na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě studoval na Teologické 

fakultě v Olomouci. Působil v Rosicích u Brna, Tuřanech, Jihlavě, Čučicích, 

Slavonicích a u sv. Jakuba v Brně. V současné době je děkanem 

moravskobudějovického děkanství. 

Před 15 lety byly roku 1998 zhotoveny a osazeny do hlavního vchodu kostela 

Nanebevzetí Panny Marie nové kovové prosklené dveře s uměleckou kovanou mříží. 

S laskavým zapůjčením dat Petra Peňáze  



 

 

 
28 

KNIHA 
 

Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli 
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara 

Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina, nedělní 

dopoledne 11. prosince. V malém kostele v Číhošti se při 

kázání sedmačtyřicetiletého P. Josefa Toufara třikrát zakýval 

dřevěný oltářní křížek a zůstal zkroucen a vychýlen mimo 

těžiště. Pohyb křížku vidělo dvacet svědků. Následně se do 

rozbíhajícího církevního objasňování vlomila komunistická 

Státní bezpečnost. P. Toufar byl zatčen, unesen a mučením jej 

příslušníci StB nutili lživě doznat, že vše podvodně sestrojil. 

Toufarova mučednická smrt zhatila připravovaný inscenovaný 

monstrproces, nezastavila však otevřený útok proti katolické církvi. 

Autor této knihy se zdaleka nespokojil s tím, že by začal vypravovat životní 

příběh kněze Josefa Toufara (1902 až 1950) dnem jeho příjezdu do Číhoště. Dosud 

stál hlavní aktér příběhu stranou, nikde nebylo možné dočíst se, z jakých pocházel 

poměrů, co jej vedlo k rozhodnutí stát se knězem a jak dlouhá cesta vedla k 

vysvěcení. Základní pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrácení či potvrzení toho, 

zda se křížek skutečně v adventním čase roku 1949 tajemně zahýbal, ale naléhavá 

touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno v jeho údělu předcházelo dějství 

poslednímu. Léta pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých 

výpovědí tvoří opěrný systém díla. 

Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét patera Toufara jako chladné 

historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost ani humor, a přece ani o krok 

neustoupí požadavku na absolutní dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci 

opírá o konkrétní nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků. 

Kniha Jako bychom dnes zemřít měli se skládá ze dvou rovnocenných částí, textové a 

obrazové. Vzniklý celek je také důkladně vyvedenou kronikou života jedné části 

Vysočiny v první polovině minulého století, krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů 

a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes 

zbořených, zatopených, či zjizvených necitelnými zásahy do krajinného profilu z dob 

komunismu. Ne náhodou říká básník a historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal 

Vysočině vrací její paměť.           www.ikarmel.cz 
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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, Vánoce 2012: Redakční návrh zpracovali Vladimír 

Záleský, Tomáš Holý a 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 velikonoční číslo zpravodaje: Chcete-li publikovat pozvánku 

nebo informace ve velikonočním čísle společného farního zpravodaje, předejte své 

návrhy do 17. února příslušnému duchovnímu správci. 
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Zemřel P. Josef Krchňavý (19. 3. 1925 – 10. 10. 2012) 
 

Narodil se 19. března 1925 ve 

Džbánicích (farnost Trstěnice 

u Moravského Krumlova), na 

kněze byl vysvěcen 5. července 

1949 v Brně. Kněžské působení 

zahájil jako kooperátor ve 

Tvrdonicích a ve Znojmě u sv. 

Kříže, po vykonání základní 

vojenské služby v Tišnově, 

Boskovicích a ve Slavkově u 

Brna.  

Od roku 1963 působil jako 

administrátor v Modřicích s 

excurrendem Moravany, od roku 

1974 pak 25 let jako farář ve 

Žďáře nad Sázavou 2; posledních 

13 let ve Žďáře vypomáhal.  

Zemřel zaopatřen svátostmi ve 

středu 10. října 2012. Rozloučili 

jsme se s ním při bohoslužbě ve středu 17. října 2012 v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Jeho tělo bylo uloženo 

do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. 

Při posledním rozloučení vzpomněl otec biskup Vojtěch Cikrle statečnost 

rodiny otce Josefa, která za 2. světové války ukrývala manželku s dcerou 

generála Ludvíka Svobody, pozdějšího československého prezidenta. Ani 

tato politická zásluha však nezabránila tomu, aby byl po vstupu do semináře 

odvelen k jednotkám PTP a byla mu znemožněna chystaná studia v Římě. 

Z ročníku otce Josefa žijí dnes již jen dva poslední kněží, jak uvedl po mši 

svaté jeden z nich, spolužák Mons. Josef Valerián. 

Role otce Josefa ve farnosti byla v posledních letech nenápadná, ale o to 

cennější. Neúnavné udělování svátosti smíření, výpomoc v kostele na 

Křižánkách, každodenní slavení eucharistie, modlitba breviáře a růženec na 

úmysly farnosti. Mnohým z nás se stal příkladem věrnosti a vytrvalosti ve 

víře. 
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