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Irská modlitba  

  
 
Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,  
protože vím, že stejně nezůstaneš.  
Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš  
a pláčem se Ti uleví.  
Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest,  
protože už ji stejně dávno znáš.  
Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce  
a bolest že zároveň zraňuje i posiluje.  
Něco bych Ti ale přeci rád popřál:  
Abys byl za všechno vděčný,  
i když se Ti to třeba nelíbí.  
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci,  
které jsi zažil, i když jich možná není až zas tolik.  
Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde.  
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,  
protože kolikrát ho odhodíš,  
tolikrát se budeš vracet a zvedat ho.  
Abys ho mohl donést až na vrchol,  
na nějž je nutno vystoupit,  
i když se zdá nedosažitelný.  
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,  
ale aby Ti pomáhaly.  
Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,  
a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne ho opustil.  
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm,  
s nimiž Tě pojí láska.  
Nezapomeň,  
že každá růže má trny,  
ale přesto je krásná. 
 
Amen.  



 
 
 
Drazí bratři a sestry, 
 

když na začátku doby postní přinesl grafik nový návrh plakátu 
Pašijí 2015, vzbudilo  to poněkud  rozpaky. Pod nápisem Co se 
stalo s Ježíšem byl vidět kříž omotaný jakýmisi lany, hadicemi 
a dráty, o Ježíšovo mrtvé tělo byl opřen smeták.  Při podrobnějším 
zkoumání smyslu obrazu však nakonec dojdeme k jasnému 
vysvětlení. Jde totiž o prosté konstatování situace v naší (bývalé) 
křesťanské Evropě. I proto v nápisu tentokrát chybí otazník. 
Kristův kříž totiž skončil na mnoha místech na smetišti dějin! Tak 
jako skončil kříž znázorněný na plakátu v haraburdí na půdě.  

Stačí se jen podívat okolo. Kříž zmizel v Evropě ze škol, ze 
soudních síní, z domácností, často i z luk a polí, mnohé kostely 
zchátraly a byly zbourány. 

Obrázek vyhozeného kříže na půdě je tedy obrazem současné 
společnosti, která odstranila Krista ze svého středu. Ale prosíme, 
doveďme tuto úvahu poctivě až do konce, tentokrát s otazníkem. 

Co se stalo s Ježíšem?  U mých kolegů, u mých přátel, u mých 
příbuzných a známých a hlavně ve mně samotném. Je mým 
středem, či je jaksi na okraji, či dokonce v haraburdí mého nezájmu 
o něj? 

Přejeme nám všem, abychom  na konci doby postní našli 
odpověď.  V Kristu, který je, jak budeme brzy zpívat, „nad smrtí 
slavný vítěz“. Ano, i nad smrtí naší. 

 
K hlubokému prožití Velikonoc vám žehnáme. 
 
 

Váš P. Tomáš Holý 
P. Vladimír Záleský
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VELIKONOČNÍ PROGRAM 

 
VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – I 
PŘI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA 
 
Zelený čtvrtek – 2. dubna, památka Večeře Páně: 

19:00 mše svatá, do 21:00 adorace. 
Velký pátek – 3. 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 – 4. dubna: 
  Kostel bude otevřen od 7:00 do 20:00 k adoraci. 

Velikonoční vigilie: 20:00 mše svatá. 
Neděle – 5. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 
 7:30, 10:30 a 18:00 mše svaté. 
Pondělí velikonoční – 6. dubna: 7:30 a 10:30 mše svaté. 
 

VE FARNOSTI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – II 
PŘI BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
Zelený čtvrtek – 2. dubna, památka Večeře Páně: 

17:00 mše svatá, do 22:00 adorace. 
Velký pátek – 3. dubna, památka Umučení Páně (den přísného postu): 
 Kostel bude otevřen od 9:00 do 22:00 k adoraci. 

16:00 křížová cesta, 17:00 velkopáteční obřady, zpívá FONS. 
Bílá sobota – 4. dubna: 
 9:00 Ranní chvály a obřad Effatha, potom adorace do 12:00. 

Velikonoční vigilie: 21:00 mše sv. (s udělováním křtu a biřmování). 
Neděle – 5. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 
 9:00 mše svatá a žehnání pokrmů, zpívá FONS Haanovu Missu brevis. 
 14:00 až 16:00 bude otevřena bazilika i Zelená hora k modlitbě. 
Pondělí velikonoční – 6. dubna: 9:00 mše svatá.  
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PROGRAM AKCÍ OBOU FARNOSTÍ NA JARO A LÉTO 
 

 ŽĎÁR I  Denně od 8:00 do 18:00 hodin, kostel sv. Prokopa 

Otevřený kostel 
Každý den naleznete otevřený kostel k zastavení a modlitbě 

uprostřed shonu všedního dne. Děkujeme všem průvodcům, kteří se 
podílejí na hlídání kostela. 
 

 ŽĎÁR II  16. každého měsíce 20:00-22:00, kostel sv. Jana Nepomuckého 

Nikodémova noc na Zelené hoře 
Nikodémova noc probíhá celoročně, každého 16. dne v měsíci. 

Adorace probíhá v tichu, ve tmě a za přítomnosti kněze, se kterým je 
možné se setkat k přijetí svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru. 
Další potřebné informace naleznete na www.nikodemovanoc.cz. 
 

 ŽĎÁR I   Každou první sobotu v měsíci v 19:30, kostel sv. Prokopa 

Večery chval 
Každý měsíc jste v sobotu večer zváni do kostela svatého Prokopa k 

společné modlitbě chval. Příští setkání se konají 11. dubna, 2. května, 6. 
června a 3. července 2015. Další informace na www.vecerychval.cz. 
 
 ŽĎÁR II  4. – 6. května 2015, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou 
Pro farní obnovu ve Žďáře nad Sázavou si otec Elias Vella letos 

vyčlenil tři dny: pondělí až středu 4. až 6. května 2015, vždy odpoledne. 
Duchovní obnova bude probíhat v klášteře a tématem bude „Boží 
otcovství“. 

 
 BRNO  18. dubna 2015 9:00-16:00, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Diecézní setkání pro rozvedené 
Centrum pro rodinu a sociální péči brněnské diecéze zve na setkání 

věnované životu v církvi po rozvodu. Program zahájí mše svatá v 9:00, 
kterou bude celebrovat Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské 
diecéze. Účastníci mohou vyslechnout přednášky P. Jindřicha Kotvrdy 
(10:15 Svátost smíření a duchovní doprovázení a 14:45 Pravý a falešný 

http://www.vecerychval.cz/


 

 

 
6 

pocit viny) a Mgr. Andrei Múdre (13:15 Pocit viny v manželství a po 
rozvodu), využít příležitost k modlitbě (10:00) a adoraci (11:30) s P. 
Janem Kotíkem nebo možnost individuálního rozhovoru se sestrou 
Dominikou Hanou Kubíkovou, advokátkou diecézního církevního soudu. 
Během celého dne jsou k dispozici kněží k svátosti smíření či duchovním 
rozhovorům. Na setkání se není nutno přihlašovat. Více informací na 
www.crsp.cz. 
 
 ŽĎÁR II  10. května 2015 v 17:00 hodin 

Koncert FONS ke Dni matek 
Srdečně vás zveme na každoroční koncert chrámového sboru FONS 

ke Dni matek. 
 
 ŽĎÁR II  15. – 17. května 2015, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 

Svatojánská pouť na Zelené hoře 
Pátek 15. května  
17:15 mše svatá v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, zpívá Vox 
Nimburgensis 
Sobota 16. května 
17:00 hlavní poutní mše svatá v den svátku, zpívá Chrámový sbor od sv. 
Prokopa 
Neděle 17. května 
6:00 mše svatá  
7:30 mše svatá – slouží P. Miloš Kabrda 
9:00   mše svatá – slouží Mons. Vojtěch Cikrle, zpívá klášterní schola 
10:30 mše svatá – slouží Mons. Vojtěch Cikrle, zpívá FONS 
14:30 mše svatá s májovou pobožností 
 
Komentovaná prohlídka poutního kostela: v pátek 15. května a v sobotu 
16. května po mši svaté. 
 
 ŽĎÁR II  Sobota 23. května 2015 ve 20:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Svatodušní vigilie 
Večerní liturgií se připravíme na slavnost Seslání Ducha svatého, 

v případě dobrého počasí na rajském dvoře. 
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 ŽĎÁR II  29. května 2015 od 17:15 hodin 

Noc kostelů 2015 
Letos se připojíme k celonárodní akci Noc kostelů. Začne dětskou mší 

svatou ke cti svaté Zdislavy na Rajském dvoře kláštera v 17:15 hodin. Po 
ní následuje komentovaná prohlídka baziliky a v 19:00 hodin koncert 
sboru Musica Sarensis (Antonín Dvořák: Biblické písně). Program bude 
pokračovat na Zelené hoře a Dolním hřbitově. 
 

 ŽĎÁR II  Neděle 31. května 2015 v 9:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

 ŽĎÁR I  Neděle 7. června 2015 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 děti a jejich rodiny. 
 

 BRNĚNSKÁ DIECÉZE  6. června 2015 v 10:30, Slavonice 

Diecézní pouť v rámci Národního eucharistického kongresu 
 V sobotu 6. června vás zveme do Slavonic, působiště našeho 

bývalého jáhna Karla Janů, kde se u poutního kostela Božího Těla 
uskuteční diecézní pouť při příležitosti Národního eucharistického 
kongresu. 

 V roce 1279 byl vyloupen farní kostel ve Slavonicích a Eucharistie 
byla pohozena do hromady kamení při cestě na okraji Slavonic. Legenda 
vypráví, že když byla hostie přenášena zpět do farního kostela, v městské 
bráně zmizela a byla objevena na původním místě. Farníci se proto 
zavázali, že na místě nálezu Svátosti oltářní vystaví kostel k poctě Božího 
Těla a budou v něm odprošovat za urážky a neúctu prokazovanou 
Eucharistii. Kostel byl postaven roku 1280, v průběhu dějin byl 
několikrát rozšiřován a stal se významným centrem eucharistické úcty 
pro farnost i široké okolí česko-moravsko-rakouského trojmezí. V době 
Josefa II. byl zásluhou slavonických občanů uchráněn před zrušením 
a převeden do vlastnictví města. Po druhé světové válce došlo 
k vystěhování většiny původních obyvatel Slavonic a o několik let 
později byla farnost na dlouhá léta uzavřena do pohraničního pásma. 
Poutní kostel Božího Těla však nezanikl. Jeho poselství a pohnuté 
dějin promlouvají také k nám. Tento chrám je nejstarším eucharistickým 
poutním místem na světě na sever od Alp. 
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 BRNO  20. června 2015 v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Jáhenské svěcení brněnské diecéze 
I letos se můžeme připojit k jáhenskému svěcení kandidátů kněžství. 

 
 ŽĎÁR II  Čtvrtek 25. června 2015 v 18:00 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

10. výročí kněžství otce Pavla Laciny 
Otec Pavel Lacina si připomene 10. výročí kněžství ve čtvrtek 

25. června 2015 v 18:00 hodin mší svatou v klášterní bazilice. 
 
 ŽĎÁR I a II  27. června 2015 v 9:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla v Brně 

Kněžské svěcení brněnské diecéze 
Mezi kandidáty kněžství v naší diecézi jsou letos jáhni působící v našich 
farnostech. Dá-li Pán, budou vysvěceni v brněnské katedrále sv. Petra a 
Pavla na kněze v sobotu 27. června 2015 v 9:00 hodin.  
 
Tomáš Fránek 

Primiční mše svatá v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla bude 
v neděli 28. června 2015 v 10:30 hodin. S mládeží bude novokněz 
Tomáš na večeru chval v pátek 3. července 2015 v 19:30 v kostele sv. 
Prokopa. Děkovná mše svatá v kostele sv. Prokopa se koná o farní pouti 
v sobotu 4. července 2015 v 17:00 hodin. 

Oba klášterští jáhni poděkují za kněžské svěcení a rozloučí se s 
farností společnou mší svatou v neděli 28. června 2015 v 9:00 hodin. 
 
Marek Coufal 

Primici bratra Marka Coufala oslavíme ve středu 8. července v 
16:30 hodin v rodné obci Bezkov na fotbalovém hřišti. Z klášterské 
farnosti pojede na primici autobus. 

Sylwester Jurczak 
Primice jáhna Sylwestra Jurczaka bude v neděli 12. lipca (července) 

ve 12:00 hodin v katedrále sv. Tomáše, apoštola v Zámostí v rodném 
Polsku. 
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 ŽĎÁR II  28. června – 3. července 2015, České Středohoří 

Letní puťák 2015 – České Středohoří 
Je mnoho důvodů, proč se letos těšit na puťák: České středohoří je 

pestrý kraj mnoha skrytých a zapomenutých pokladů... Čeká nás 
pětidenní putování po českých stepích i po Zahradě Čech od neděle 
28. června do pátku 3. července. Táboříme v terénu, spíme ve stanech 
a vaříme si sami; s dobrou partou budeme poznávat krásy přírody 
i skvosty toho, co vytvořili lidé v severočeském pohraničí. Vyjdeme od 
bývalého kněžského semináře v Litoměřicích a z Radobýlu půjdeme na 
nejsevernější vinici v Evropě. Převozník nás přepraví na druhý břeh 
Labe, abychom mohli vystoupit na Lovoš a Oparenským údolím dojdeme 
zpět k Labi. Od Kalvárie na vysoké skále nás zase uchvátí pohled na Portu 
Bohemicu. Pak už budeme postupovat na hradní zříceninu Kamýk, 
severozápadní část Českého středohoří si prohlédneme z rozhledny na 
Varhošti a popojedeme starou lokálkou do Zubrnice. Další kilometry 
cesty budou směřovat do malého městečka Uštěk. Mládež od 11 let se 
může již přihlašovat. Těším se na všechny účastníky a na společná 
dobrodružství. 

 
 ŽĎÁR I  Sobota 4. července 2015, kostel svatého Prokopa 

Farní pouť svatého Prokopa 
Hlavní poutní mši svatou s námi oslaví v den svátku svatého Prokopa 

v sobotu 4. července 2015 v 17:00 novokněz Tomáš Fránek. Po ní vás od 
19:00 hodin srdečně zveme k posezení na farní zahradě. 
 
 ŽĎÁR I  12. – 25. července 2015, Vyhlídka v Moravském Krasu 

Pojeď s námi na tábor! (Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou) 
 Tábor pro děti do 15 let, o které se budou starat zkušení vedoucí 
s kvalifikací MŠMT. Celotáborová hra bude doplněna množstvím her, 
soutěží, sportováním a výlety. Rekreační oblast Vyhlídka skýtá ideální 
podmínky (nedaleký les a rybník a několik okolních hřišť) pro 
prázdninovou rekreaci. Účastníci jsou ubytováni ve čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Informace získáte na 
telefonním čísle 566 585 010 nebo na e-mailu kolping@kolping.cz. 
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 ŽĎÁR I  18. – 24. července 2015, Vrbatův Kostelec 

Letní tábor farnosti svatého Prokopa 
Letní tábor farnosti svatého Prokopa proběhne ve Vrbatově Kostelci. 

Přihlášky a podrobnější informace budou k dispozici v kostele sv. 
Prokopa a na webových stránkách farnosti. 
 
 ŽĎÁR II  15. a 16. srpna 2015, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Farní pouť Nanebevzetí Panny Marie 
 V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie bude poutní 
mše svatá v 18:00 hodin a v neděli 17. srpna v 9:00 hodin. 
 
 ŽĎÁR II  Sobota 29. srpna 2015, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

12. diecézní pouť rodin 
 Poutní mši svatou s žehnáním nových zelenohorských zvonů bude 
sloužit v sobotu dopoledne brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 
 
 ŽĎÁR II  6. – 11. září 2015, Západní Čechy 

Farní pěší pouť – Západní Čechy 2015 
V září jezdíváme rok co rok na farní pouť do zahraničí. Již dlouho ale 

uvažujeme o nějaké pěší pouti, a tak bychom rádi letos vyzkoušeli tuto 
verzi – a začneme doma ve své vlasti. 
Pouť bude začínat v neděli 6. září, kdy v podvečer budeme vycházet 
první krátkou etapu z Prahy. V dalších dnech bude pouť směřovat ke 
Svatému Janu pod Skalou, na Svatou Dobrotivou a pak už směrem na 
Plasy a Mariánskou Týnici. Noclehy budou zajištěné a doprovodný vůz 
také. S návratem počítáme v pátek 11. září odpoledne. 
 
 ŽĎÁR I  Sobota 12. září 2015, celý den, kostel svatého Prokopa 

 ŽĎÁR II  Pondělí 14. září 2015, celý den, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Adorační den ve farnosti 
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci 
a vzájemné modlitbě. Adorační den ve farnosti svatého Prokopa se koná 
na svátek Jména Panny Marie a ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie na 
svátek Povýšení svatého kříže. 
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 ČR  17. října 2015, Brno 

Národní eucharistický kongres 
Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na 

biskupském gymnáziu ve dnech 15. - 17. října 2015. Padlo rozhodnutí, že 
každá diecéze může vyslat na tuto konferenci dvacet účastníků. Hlavním 
dnem NEK 2015 bude sobota 17. října 2015. V Brně na Zelném trhu bude 
v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem 
a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Pro 
tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné 
vstupenky, podobně jako tomu bylo např. při papežské návštěvě. 
Vstupenky bude možné objednat po Velikonocích až do poloviny srpna 
2015. 
 
 ŽĎÁR II  3. října 2015 

Růžencová pouť 
Růžencová pouť se letos uskuteční v sobotu 3. října.  

 
 ŽĎÁR II  5. prosince 2015, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše 

Farní pouť svatého Mikuláše, spolupatrona baziliky 
 V sobotu 5. prosince zveme nejen děti na vigilii slavnosti svatého 
Mikuláše, spolupatrona baziliky, na poutní mši svatou v 17:15 hodin. 
 

 
Krev, která vytryskla z ran Jezu Krista Pána, 

je rosa lásky, jíž jsou srdce svlažována. 
Chceš býti orosen? A rozkvétati chceš? 

Stůj věrně u kříže a bdi, ať neselžeš. 
 

Angelus Silesius: Cherubský poutník 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 
 

 
V roce 2012 zrealizovalo jedno 

z charitních zařízení Kopretina  
- centrum pro rodiny s dětmi 
pilotní projekt terénní práce 
v rodinách s dětmi.  

Ten se díky zjištěnému zájmu 
uživatelů a spolupracujících 
organizací stal 1. ledna 2013 další 
službou Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou s názvem Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi.  

Cílovou skupinou této služby 
jsou, jak ze samotného názvu 
vyplývá, rodiny s dětmi, a to ty, 
které se ocitly v dlouhodobě 
nepříznivé sociální situaci nebo 
jsou ohrožené rizikovým 
způsobem života. Tyto rodiny žijí 
v okrese Žďár nad Sázavou.  

Cílem pracovníků je 
podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních 
situací, pomocí nácviku posilovat a zvyšovat rodičovské role 
a kompetence, obnovovat funkčnost a stabilitu rodiny jako celku za 
pomoci vlastních zdrojů. Dle individuálních potřeb rodiny zajišťují 
návaznost dalších služeb. 

Jedná se o podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj, 
pomoc při výchově dětí, přípravě do školy, doprovod na úřady, ve 
školských zařízeních a jiných institucích, podporu při vedení domácnosti 
a hospodaření s finančními prostředky, pomoc při vyřizování sociálních 
dávek, zprostředkování další pomoci aj. Dle individuálních potřeb rodiny 
zajišťují návaznost dalších služeb. 
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Sociální služba je poskytována zdarma. Dosah služby je po celém 
okrese Žďár nad Sázavou. Provozní doba je umístěna na webových 
stránkách na následujícím odkaze: http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-
zarizeni/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny/ 

 
Z terénu ... aneb z vyprávění jedné uživatelky 

„Po narození syna jsem se ocitla 
v těžké situaci. A sama. Pro 
samoživitelku s dítětem je obtížné 
vše zvládat hlavně finančně. Trápil 
mě pocit, že jsem neschopná matka. 
Stále plačící dítě, byt vzhůru nohama, 
vlastní zdravotní potíže, staré dluhy, 
vydírání bývalého přítele… Když se 
Martínkova babička rozhodla mého 
syna získat do péče, neměla jsem sílu 
na boj. Udala mě na sociálce, že se 
o malého nedokážu postarat. 

Obrátit se na terénní službu pro 
rodiny od Charity mi doporučila 
sociální pracovnice z našeho městského úřadu. Dostala jsem šanci. Už jen 
ten pocit, že nejsem na všechno sama, že se můžu vypovídat… Pracovnice 
té služby mi pomohly znovu najít sílu problémům se postavit. Společně 
jsme začaly pracovat na tom, abych zvládala udržovat domácnost 
a zároveň měla čas věnovat se správně Martínkovi. Podle paní doktorky 
byl opožděný. Než se podařilo vyřídit výživné, zapůjčily mi nejnutnější 
potřeby pro miminko. Pracovnice mi také pomohly lépe si zorganizovat 
den, naučila jsem se dobře a přitom levně vařit. Bude se mi to hodit, 
Martínek už začíná jíst první dětská jídla. Dělá velké pokroky. Ráda bych 
jednou byla úplně samostatná a sebevědomá máma.“ (S. Z.) 

 
Kontakt na vedoucí služby: 
Petra Válková, DiS. 
mob.: 733 741 566, e-mail: petra.valkova@zdar.charita.cz 
Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou 
www.zdar.charita.cz  

http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny/
http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny/
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Kurzy alfa dostávají pro tento rok novou grafiku z letošní Britské kampaně. 

 
KURZY ALFA 2015 

 
Co je kurz Alfa, to již v naší farnosti vědí téměř všichni. Jde 

o celosvětovou aktivitu, která v příjemném prostředí na společných 
setkáních předkládá k diskusi základní otázky lidského života. Otázky, 
které si člověk klade, pokud chce pochopit svět a lidskou roli v něm. Zlo 
v mnoha formách kolem nás i v nás je dnes velmi silným impulzem touhy 
po pochopení světa. 

Odborníci zjistili zajímavou skutečnost. Pokud se již člověk rozhodne 
přihlásit na kurz Alfa, potřebuje dostat ze svého okolí přibližně 26 
drobných impulzů. Šot v televizi, plakát na kostele, zmínka přítele nebo 
souseda, logo v novinách, grafika s otazníkem, článek ve farním 
zpravodaji, to máme 6 – a zbývá již jen 20 drobných impulzů. Zdá se to 
hodně, ale pokud Alfu pořádají v Chrudimi, Radešínské Svratce, Velkém 
Meziříčí, Brně, Praze atd., tak se nám při našich životních poutích stane, 
že dostaneme již za měsíc potřebnou dávku… 

A hurá na kurz Alfa 2015! Za tým pořádající letošní čtvrtý kurz vás 
prosíme o pomoc při předávání všech malých, ale nesmírně důležitých 
impulzů lidem ve vašem okolí. 

Kurz začíná opět první neděli v říjnu, tedy 4. října 2015. 
  

Pavel Hrabák – Alfa kurzy 2014 
Kontakt: tel. 721 100 421, alfa.klaster@gmail.com  

http://kurzyalfa.us3.list-manage.com/track/click?u=a06525c0b941b4c6b980ab29b&id=2535078222&e=4f6f6e79f6
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VELIKONOČNÍ RŮZNOČTENÍ 
 
Tajemství Zeleného čtvrtku v roce Eucharistie 
 

Texty na následujících stranách lze využít pro meditaci během 
adorace Zeleného čtvrtku nebo při adoracích před Nejsvětější svátostí 
oltářní v letošním roce Eucharistie. 

 
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já 

dám, je mé tělo.  Jan 6,54  
 

Církev nedostala Eucharistii od Krista, svého Pána, jako jeden 
z mnoha darů, byť velmi cenný, nýbrž jako největší dar (dar par 
exellence), neboť Kristus dává sám sebe, svou osobu ve svém lidství a též 
své dílo spásy... 

Během Jubilejního roku 2000 mi bylo dáno slavit eucharistii 
v jeruzalémském Večeřadle, tam, kde ji podle tradice poprvé slavil sám 
Kristus… Chápali apoštolové, kteří byli přítomni při poslední večeři, 
význam slov, jež vyšla z Kristových rtů? Možná ne. Tato slova se plně 
vyjasnila až na konci svatého tridua, v údobí od čtvrtečního večera do 
nedělního rána… 

Když myslím na Eucharistii a hledím na svůj život kněze, biskupa 
a Petrova nástupce, samovolně mi vyvstávají vzpomínky na mnoho chvil 
a míst, na nichž mi bylo dopřáno ji slavit. Vzpomínám na farní kostel 
v Niegowići, na kapitulu sv. Floriána v Krakově, na wawelskou katedrálu, 
na baziliku sv. Petra a na mnoho bazilik a kostelů v Římě a po celém 
světě. Mohl jsem sloužit mši svatou na horských stezkách, na březích 
jezer, na mořském pobřeží; sloužil jsem ji na oltářích postavených na 
sportovních stadiónech, na náměstích. 

Toto různorodé panoráma mých eucharistických slavností mi dává 
mocně zakoušet jejich univerzální a takřka kosmický charakter. Ano, 
kosmický! I když je totiž eucharistie vysluhována na malém oltáři 
venkovského kostelíku, je vysluhována v jistém slova smyslu na oltáři 
světa. Spojuje nebe i zemi. Zahrnuje a proniká veškeré stvoření. Boží Syn 
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se stal člověkem, aby ve svrchovaném úkonu chvály opět odevzdal celé 
stvoření tomu, který je stvořil z ničeho. 

A tak on, věčný Velekněz, tím, že vstoupil skrze krev svého kříže do 
věčné svatyně, vrací Stvořiteli a Otci celé vykoupené stvoření. Činí tak 
prostřednictvím služebného kněžství církve ke slávě Nejsvětější Trojice. 
Je to opravdu toto tajemství víry, jež se v eucharistii uskutečňuje: svět, 
který vzešel z rukou Boha Stvořitele, se vykoupený Kristem k němu 
vrací. 

(Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia) 
 

 
Vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo vydané v 

oběť za vás.     Matouš 26,26; Lukáš 22,19; 1. Korintským 11,24 
 

Je v eucharistii přítomný Ježíš? Nevidím ho! 
Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které 

nevidíme. Například nevidíme svůj rozum, a přesto ho máme. Nevidíme 
svou duši, a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, 
myslíme a děláme rozhodnutí. Ani elektrický proud nevidíme, a přece 
vidíme, že působí. Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život 
a svět, nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky. 

Tak je to i se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale 
vidíme, že kde Ježíš je, lidé se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmínky 
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pro pokoj a smíření. Čili – nevidíme Pána samého, ale vidíme jeho 
působení. Můžeme poznat, že Ježíš je přítomný. Nevynechávejme tedy 
příležitost k setkávání s tímto neviditelným, ale mocným Pánem, který 
nám pomáhá dobře žít. 
 

Proč je pro normální život dobré chodit na mši a k přijímání? 
 Umožňuje to dostat náš život do rovnováhy. Jestliže v mém životě 
není Bůh,  jestliže v mém životě není Ježíš,  chybí mi velmi důležitý přítel, 
chybí mi důležitá radost pro život, chybí mi síla růst po lidské 
stránce, chybí mi síla překonat slabosti a zrát jako lidská bytost.  

Výsledky života bez Ježíše a bez svatého přijímání neuvidíme hned. 
Ale jak jdou týdny a roky, nepřítomnost Boha, nepřítomnost Ježíše začíná 
být citelná. Je to jakási podstatná a zničující neúplnost. Mohl bych 
povídat o zemích, kde dlouhá léta panoval ateismus: jsou tam zničené 
duše lidí, ale i zničená země. 

Z toho můžeme vidět, jak je důležité, a řekl bych nejpodstatnější, být 
veden Ježíšem. Je to On, kdo nás osvěcuje,  kdo nám nabízí životní 
doprovázení, doprovázení, které potřebujeme. 

(Papež Benedikt XVI. odpovídá dětem) 
 

Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy.    1 Kor 12,26 

 Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se nechali 
obsluhovat Kristem, a tím se stávali takovými jako on. K tomu dochází, 
když nasloucháme Božímu Slovu a přijímáme svátosti, zvláště 
eucharistii. V ní se stáváme tím, co přijímáme: Kristovým tělem. 
Lhostejnost, která, jak se zdá, často získává nadvládu v našich srdcích, 
nenachází v tomto těle místo. Proto tedy ten, kdo je Kristův, patří k 
jedinému tělu, v němž nejsme k sobě navzájem lhostejní.  

To, co bylo řečeno o církvi, musíme převádět do života farností a 
komunit. Dokážeme v těchto církevních společenstvích zakoušet svou 
příslušnost k jedinému tělu? K tělu, které zároveň přijímá i sdílí, co Bůh 
chce darovat? K tělu, které poznává své nejslabší, nejchudší a nejmenší 
údy a stará se o ně? Anebo se utíkáme ke všeobecné lásce, která se 
angažuje daleko ve světě, ale zapomíná na Lazara sedícího před našimi 
zavřenými dveřmi? (srov. Lk 16,19-31) 

(Papež František: Poselství k postní době 2015) 
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Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha 
a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a 
uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do 
umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je 

zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu.    Jan 13,3–5 

 
 Ještě před několika lety jsem prožíval okamžik proměňování při mši 
svaté tak, že jsem zavíral oči, sklonil hlavu a snažil jsem se odpoutat se 
od svého okolí a pohroužit se do Ježíše, který ve večeřadle pronesl před 
smrtí poprvé slova: Vezměte, jezte... Liturgie napomáhala tomuto postoji, 
když dávala pronášet slova proměňování potichu a latinsky, v úkloně nad 
způsobami chleba a vína. Potom jsem jednoho dne pochopil, že tento 
postoj sám o sobě nevyjadřuje celý smysl mé účasti na konsekraci. Ježíš, 
tak jak byl ve večeřadle, už neexistuje! Nyní existuje Ježíš 
zmrtvýchvstalý. Abychom byli přesní: zemřel, ale žije teď navěky (srov. 
Zj 1,18). Avšak tento Ježíš je „Ježíš úplný“, hlava spojená nerozlučně 
s tělem. Jestliže tedy pronáší konsekrační slova tento úplný Ježíš, 
pronáším je i já spolu s ním. Ve velkém „Já“ hlavy je ukryto malé „já“ těla, 
kterým je církev. Je v něm také moje maličké „já“ a také ono říká těm, kdo 
jsou před ním: „Vezměte, jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává!“  

Jaké tajemství! Ježíš mě přidružil k sobě v nejvznešenějším, 
nejsvětějším úkonu dějin, v jediném úkonu, který je plně „hodný Boha“, 
hodný jeho svatosti a jeho velebnosti. Div se, nebe, jásej, země, radujte se, 
andělé, třeste se, zlí duchové: Bůh dosáhl toho, kvůli čemu stvořil vesmír, 
jeho plán a jeho touha se splnily, v jejich splnění nemůže nic zabránit, ani 
hřích. Tvor se k němu vrátil samovolným hnutím lásky, přinesl v oběť to, 
co obdržel darem od Boha. 

Ode dne, kdy jsem toto pochopil, už nezavírám oči při proměňování, 
ale dívám se na bratry a sestry před sebou. Nebo celebruji-li sám, myslím 
na ty, které mám dnes potkat a kterým mám věnovat svůj čas, nebo 
myslím přímo na celou církev a říkám všem jako Ježíš: Vezměte, jezte, 
toto je mé tělo. 

(Raniero Cantalamessa: Eucharistie, naše posvěcení) 
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Dal jsem vám 
příklad: Jak jsem já 
udělal vám, tak máte 

dělat i vy.    Jan 13,15 

 
Pán Ježíš se zde na 

zemi často účastnil 
hostin, často o nich 
mluvil – a celým svým 
životem směřoval k 
hostině poslední. 
Tajemství eucharistie 
při ní ustanovil jako 

tajemství své veliké lásky a přítomnosti – pro nás. Stále nás na tuto 
hostinu zve a nám už 2000 let stále nějak nedochází, jak veliký dar je 
vůbec skutečnost, že jsme na tu hostinu byli pozváni.... a že Pán nechce 
jen naši přítomnost na hostině, ale chce nás. Naše srdce. Moje srdce. 
Skutečně jen na nás záleží, jestli budeme v životě jen plnit přikázání - 
nebo se necháme Pánem pozvat a vstoupíme s Ním do hlubšího vztahu. 
Kde chci být na té hostině já? Blízko Ježíšovu srdci? 

Je pro nás někdy velmi nebezpečné, že i v náboženském životě 
klademe velký důraz na věci vnější, které přitom ani trochu nejsou ty 
nejdůležitější. I na posvátná gesta si lze v životě zvyknout tak, že člověk 
najednou ani už pořádně neví, co a proč dělá... To se týká i mše svaté, 
která rozhodně není divadlem určeným pro ty, kdo si přišli poslechnout 
něco mimořádného nebo neobvyklého, ale pozváním na svatební 
hostinu, kdy se Pán chce dát každému z nás, kdy nás chce vtáhnout do 
vnitřního prožívání srdce... A my se potřebujeme nechat přitáhnout 
svatým Srdcem Ježíšovým, protože jsme sice ve světě, ale nejsme ze 
světa. Jak dovolit při mši svaté Pánu, aby nás zahrnul svou láskou a 
milosrdenstvím, abychom se stali součástí společenství, kde všichni 
máme svoji nezastupitelnou roli a Pán je uprostřed nás? 

(P. Vojtěch Kodet) 
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PO PŮL ROCE V AFRICE 

Víc jak půl roku je tu za mnou. Někdo z dobrovolníků mi říkal, že když 
je člověk delší dobu pryč z domu, právě 6 měsíců trvá, než si zvykne na 
nové prostředí, ale pak přijde zlom a po půl roce se už nechce vrátit 
zpátky. 

Je zajímavé, jaké představy si člověk dělá o své budoucnosti. 
Nemyslím teď zrovna plánování počtu dětí, velikosti rodinné vily 
a zahradního bazénu, spíše představu o tom, jak asi bude naše osobnost, 
mé já, vypadat za pár let. Co budu dělat, jak se změním, jestli už budu 
vdaný, zaměstnaný apod. Má představa oslavy 23. narozenin rozhodně 
nezapadala do afrického prostředí dívčího sirotčince. 

Abych řekla pravdu, ještě před 3 lety jsem ani náhodou neplánovala 
odjet do Afriky a ještě ke všemu na celý rok. Kdybyste mi tenkrát někdo 
tuto větu řekl, od srdce bych se Vám zasmála. 

O dobrovolnících ve světě jsem se blíže dozvěděla, když jsem jezdívala 
na salesiánské animátorské kurzy, kde nás informovali o salesiánském 
díle všeobecně, tedy i o jejich misijní činnosti. Když jsem viděla ty mladé 
lidi ve videospotech, ve kterých svědčili o bohatství, jaké dobrovolnictví 
přináší, o zkušenostech, které obdrží, a vše bylo obohaceno o obrázky 
z výuky malých černoušků, Mexičanů a Indů, říkala jsem si: „Páni, to musí 
být odhodlání. Já bych na to teda určitě neměla.“ Zaškatulkovala jsem si 
tuto sortu lidí mezi ty, kteří vědí, co s životem, jak s ním správně naložit 
a jak ho věnovat pro druhé. Takový ideální člověk, kterým se já těžko 
někdy stanu. Zkrátka představovala jsem si, že člověk musí být opravdu 
Někdo, aby se na takovou „výpravu“ mohl vydat. Ale… 

Je až směšné, jaký má náš Pán smysl pro humor, že? „U Boha není NIC 
nemožné.“ Zní to pěkně, že? Tuto větu jsem si tužkou napsala doma na 
svůj noční stolek. Dokazuje totiž Jeho velkolepost a štědrost. Ale věřím 
tomu? Myslím opravdově. Věříš tomu, že i ty se můžeš stát poslem dobra, 
lásky, poslem dobré vůle? 

Nevím, jak si moji situaci vysvětlíte Vy, ale já Vím, že tuhle cestu, 
misi(i), mi připravil On. Já jsem na jeho rozvržené plány pouze kývla. A to 
stačilo. Když to celé vymyslel, tak se o vše postará, ne:-)? 

Jak se člověk postupně prokousával rozhodnutím, přihlášením do 
přípravy, jednotlivým absolvováním 8 víkendů až k průchodu brány na 
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Letišti Václava Havla směr Afrika, zjišťovala jsem, že se opravdu nemám 
čeho bát, protože jsem viděla, jak mě vždy vytáhl ze situace, z které se mi 
mou lidskou myslí zdálo, že nemohu najít řešení. 

Nejsem opravdu žádný génius, opravdu. Jsem obyčejná holka. Nejsem 
houslový virtuos, excelentní sopranistka či fotbalový mistr. Proto když 
člověka napadlo, že by „do toho mohl jít“, říkala jsem si, ale co tam můžu 
nabídnout? Umím něco, co se v Africe může hodit? S mým maturitním 
vysvědčením z gymnázia a nedokončenou vejškou (se studijním oborem 
logopedie:-)), jsem si nepřipadala ve světě nějak užitečná. Ale Taťka mě 
přesvědčil o opaku. 

Na jednom z přípravných víkendů, když jsme řešili naši motivaci 
vyjet, nás bývalá dobrovolnice v JARu přesvědčila o tom, že si nemusíme 
dělat starosti s tím, co umíme nebo neumíme. To, co můžeme nabídnout 
je sebe sama, svůj čas. A pokud jsme toto odhodláni poskytnout, jsme tu 
správně. „Páni, děkuji!,“ říkala jsem Mu v duchu. „Nejvyšším zákonem 
našeho bytí je sdílet bytí druhých a dávat druhým sebe sama.“ 

Když budu pokračovat v dalších překážkách, které se mi zdály 
nemožné překonat, bylo to shánění financí. „Tolik peněz,“ kroutila jsem 
nešťastně hlavou, když nám Jára Vracovský sumíroval vše, co budeme 
potřebovat, k naplnění našeho snu. Bude se to asi zdát jako pohádka, 
když Vám řeknu, že mě opět náš Štědrý Dárce obdařil obrovským 
požehnáním. A to lidmi, které mám kolem sebe. Rodina, přátelé, 
kamarádi, známí, ale i lidé, kteří se o mé cestě dozvěděli z druhé ruky či 
pouze z informačního letáku. Tito všichni mě podpořili nejen finančně, 
ale především modlitbou tak, že jsem se opravdu ocitla na africkém 
kontinentu. Za to Vám nepřestanu být vděčná. Zikomo kwambiri! 

A tak jsem tu. Nedělám tu kdovíjaké zázraky. Ač si člověk doma dřív 
představoval, jak misionáři v Africe mění svět a nad hlavou jim při práci 
stále poletuje svatozář, realita je trochu někde jinde. Tedy u mě:-). 

Každý den se tu člověk budí do nového rána s vizí, aby dělal nejlépe 
to, co tu má na starosti. I tady jsem se ze začátku bála, abych se tu cítila 
užitečně a smysluplně. „Co když tu nebudu mít co dělat? Vím, že je dobře, 
když budu s našimi holkami, ale přeci nemůžu celý rok strávit povídáním 
a hraním her?,“ běhalo mi hlavou. Mé úkoly tu ale přišly v celku brzy. 
Některé jsem tu pro sebe objevila sama a některé mi tu byly přiděleny.  
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Mám obrovské štěstí v tom, že jsem v projektu, který už je zaběhnutý, 

s dobrovolníky se tu počítá a jsou tu pro ně připravená místa. Teď tady 
prožívám každý den jako doma. Člověk většinou ví, co ho ten den čeká. 
Už to dávno není o extázi z každého pohledu na malého černouška nebo 
na malého studenta s roztrhanou uniformou a batůžkem. Člověk už se tu 
s většinou lidí a věcí kolem sebe sžil a připadají mu samozřejmé. Ani mi 
nepřipadá, že tu dělám nějaké divy a zázraky. Bývám unavená, mrzutá, 
protivná… Moje holky na večerní studijní hodince by Vám mohly 
vyprávět:-). Ale jsem jenom člověk, ne superhrdina. Vím, že i přes 
všechny kotrmelce, které tu dělám, se mi podaří udělat i nějaký ten 
dobrý skutek a o to tady jde. 

A nejen tady, v Africe. Vidím to tady víc než jasně. Já tu nedělám nic 
speciálního, co by člověk nemohl dělat i u nás doma – v Čechách, na 
Moravě. Jediný rozdíl je v tom, že stojím na druhé polokouli, lidé kolem 
mě mluví jiným jazykem a jsou ode mne barevně i kulturně odlišní. Ale 
člověk může dobro rozdávat kdekoliv. Dobrovolník – dobrá vůle, to je 
myslím základ tohoto slova. Poslem dobra, lásky a dobré vůle se může 
stát každý z nás. A nemusí kvůli tomu jezdit na druhý konec světa. 

„Zajímat se o druhé, sdělovat se druhým, nám dává naplnění nejvyšší, 
dá se říct jediné, povinnosti našeho života, kterou je realizace sama sebe, 
naplnění sama sebe.“ Stačí začít malými gesty, úsměvy, pomocí, 
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nasloucháním, trpělivostí … Ale. Co Vám já budu povídat. Vy jste lidé, 
kteří každý den, stejně jako já tady, trávíte s druhými – děti, mládež, 
nemocní, farníci, zaměstnanci, důchodci, miminka, manžel, dcera, syn, 
kolegyně, kolega, sestra, bratr, pacient, žák… zkrátka Vy sami nejlépe 
víte, kdy jste svůj čas nevěnovali pouze sobě, ale i druhým. Tím chci říct, 
vy jste také dobrovolníci! 

Taky bych Vám měla posílat podporující dopisy, e-maily a eSeMeSky, 
kterými Vy obdarováváte mne. Podpořit a povzbudit potřebuje občas 
každý z nás. Jsme jenom lidé a občas jsme slabí tak, že si dokážeme 
navzájem i ubližovat. 

Nechci, aby moje slova zněla nějak přehnaně či křečovitě. Jenom jsem 
Vás chtěla ujistit, že dobro můžeme rozdávat všude. Já jsem si to tady 
musela taky sama uvědomit. Vzpomeňte si na začátek článku, kdy jsem 
popisovala své obdivy k dobrovolníkům, kteří odjeli do světa. Teď vidím, 
že člověk nemusí být někdo extra, aby se do takového dobrodružství 
vydal. Stačí, když otevřete své srdce a nabídnete ho druhým. I doma 
můžeme rozdávat dobro lidem kolem sebe, nepotřebujeme k tomu malé 
roztomilé černoušky:-). 

Jak už jsem zmínila na začátku, mně už se to tady krátí. Když jsem na 
začátku měla pocit natahování se a pomyslného přitahování dalšího 
měsíce, teď si připadám, jako když mne někdo tahá dopředu, ale já se 
snažím podpatky bot zarývat do země, abych ten kvalt trochu zmírnila. 
Ne, že bych se netěšila domů. Věřte mi, mezi vše, co mi tu chybí a schází, 
patří pouze a jedině lidé, které mám ráda. Nikoli evropské jídlo, televize, 
fungující rychlý internet, teplá sprcha, pokoj bez pavouků a ještěrek, 
konverzace v češtině, čtyři roční období… Na všechny rozdíly si člověk 
zvykne, ale lidé, které máte rádi, se nahradit nedají. 

Tak jako mi chybíte vy, už teď vím, že mi budou chybět i ti místní. 
Člověku snadno přirostou k srdci, obzvlášť naše holky, s kterými tu žiji 
každý den pod jednou střechou. Když se mě tuhle Selina ptala, kdy 
přesně odjíždím a já ji řekla datum 1. srpna, odpověděla: „Too sad…“ 
(Příliš smutné.) „To je,“ pomyslela jsem si, „ani nevíš jak. Ale teď tu ještě 
pět měsíců strávím, takže na myšlenky na odjezd mám přeci jen ještě 
čas.“ Člověk by měl žít především v přítomnosti, že? 

Radka Stránská., zkráceno z blogu radavzambii.blogspot.cz   
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VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI 
 
 

 V jednu chvíli vojáci vybrali 
z davu muže jménem Šimon, aby 
Ježíšovi pomohl, protože už byl 
velmi unavený. Šimonovi se asi 
moc nechtělo, možná pomohl jen 
z donucení.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezapomínejme na to, že 

v každém, kdo potřebuje pomoc, 
na nás čeká Ježíš.  
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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 2015: P. Tomáš Holý, P. Vladimír 
Záleský a Zbyněk Vintr. Do zpravodaje přispěli texty farníci obou farností. 
Obrázky archiv a internet. Tisk Unipress. Pro interní potřebu vydávají obě 
žďárské farnosti. Návrhy článků pro vánoční číslo zpravodaje do 17. listopadu. 
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PŘEHLED POUTÍ V OBOU FARNOSTECH  
 
 

Místo Datum Pouť Mše svatá 

Zelená hora So 2. 5. 
Pouť motorkářů 

(pietní vzpomínka) 
10:00 

Zelená hora 

Pá 15. 5. 

Sv. Jan Nepomucký 

17:15 

So 16. 5. 17:00 

Ne 17. 5. 
 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 

14:30 

Počítky Ne 24. 5. 
Navštívení Panny 

Marie 
12:00 

Česká Mez 
– Babín 

Ne 31. 5. Nejsvětější Trojice 15:00 

Žďár n. S. I 
– kostelík 

Ne 31. 5. Nejsvětější Trojice 10:30 

Herálec Ne 7. 6. Sv. Kateřina 11:00 
Stržanov Ne 14. 6. Pouť k sv. Antonínovi 15:00 

Žďár n. S. I So 5. 7. Sv. Prokop 17:00 
Dolní 

Hamry 
Ne 6. 7. Sv. Cyril a Metoděj 12:00 

Vysoké Ne 19. 7. 
Panna Maria 
Karmelská 

12:00 

Mělkovice Ne 26. 7. Sv. Anna 12:00 
Cikháj Ne 26. 7. Sv. Anna 15:00 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

So 15. 8. Nanebevzetí 
Panny Marie 

18:00 
Ne 16. 8. 9:00 

Žďár n. S. II 
– bazilika 

So 29. 8. Národní pouť rodin 9:30 – 16:00 

Polnička Ne 6. 9. Sv. Andělé strážní 11:00 

Radonín Ne 6. 9. Narození Panny Marie 12:00 
Hamry – 
Najdek 

Ne 13. 9. Panna Maria Bolestná 12:00 

Světnov Ne 27. 9. Sv. Václav 14:00 
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Plakát pašije 


