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Aktuality

Město ruší své kulturní akce do léta

Kvůli dlouhodobě nepříznivé pandemické situaci město Žďár až do
konce června ruší tři velké tradiční
akce, na nichž se běžně potkávají tisíce návštěvníků.
Radní města rozhodli, že bez náhrady je zrušena Filipojakubská noc
(Čarodějnice) 30. dubna. V půli května neproběhne ani zábavní část tradiční Žďárské pouti u zimního stadionu, stejně tak se v červnu nekoná
městský Den Žďáru.
I přes mírné zlepšení nejspíš budou

vládní opatření uvolňována velmi
pomalu a zástupci Žďáru odhadují,
že k povolení hromadných kulturních
a společenských akcí pro několik set
až tisíc osob nejspíš v první polovině
roku 2021 nedojde.
Jak informuje místostarostka s gescí pro kulturu Ludmila Řezníčková (ANO 2011), pro Žďárskou pouť
má město připraven náhradní termín začátkem září. Půjde jen o tzv.
světskou část se zábavními atrakcemi a stánky. Podobně se měla událost

konat i loni na podzim, ale nakonec to
covidová situace nedovolila.
„Žďárská pouť je tradičně druhou největší potí v ČR a má mezi veřejností velkou oblibu. S provozovateli atrakcí již o
podzimním termínu jednáme a doufáme, že to tentokrát vyjde,“ uvedla místostarostka. Jak předpokládá, od 30.
srpna začnou do areálu u zimního stadionu najíždět atrakce a městská akce
se odehraje o víkendu 4 a 5. září. Bude
ale menšího rozsahu než obvykle.
Další zrušenou akcí je červnový

Den Žďáru, který by se dle situace
mohl koncem léta dostat na pořad
festivalu Slavnosti jeřabin. Díky vládním opatřením již město může jednou do měsíce pořádat sobotní Farmářské trhy.
„Začneme 29. květnem, pak se trh
bude opakovat 26. června, 24. července,
21. srpna, 8. září a poslední letošní Farmářský trh proběhne 16. října,“ plánuje Řezníčková. Akce se koná vždy na
nám. Republiky, dopoledne od 8 do
11.30 hodin.
-lko-

Svatojánské mše budou pod širým nebem
Hlavní pouť ke svatému Janu
Nepomuckému na Zelené hoře
se letos uskuteční o víkendu
15. a 16. května a netradičně
přinese mše pod širým nebem.

To nejen kvůli pandemickým opatřením, ale i z důvodu probíhající
rekonstrukce poutního areálu. Svatojánská pouť je ve Žďáře vyhledávanou událostí a lidé si na tuto příležitost k uctění českého patrona
stále častěji oblékají národní kroje.
Poutní chrám i polovina ambitů ale
budou letos uzavřeny.
Jak pro ŽN vysvětluje správce farnosti P. Vladimír Vojtěch Záleský,
důvodem jsou rozsáhlé opravy. „V
kostele probíhá rekonstrukce podlahy,
opravy štukové výzdoby, restaurování všech oltářů... Také pole poutníků
nebude přístupné z důvodu zatravňování plochy,“ přibližuje farář. V zele-

nohorském areálu o pouti zůstane
otevřena pouze polovina ambitů,
kde lze zakoupit duchovní literaturu
a suvenýry. Druhá část ambitů je staveništěm.
„Věřím, že se ale brzy dočkáme dlouho očekávané a překvapivé změny v
podobě interiéru kostela. Prozatím
musíme mít trpělivost a hlavní pouť slavit mimo areál na postaveném pódiu,“
uvádí P. Záleský.
Pódium bude vně poutních ambitů,
s ozvučením a lavičkami pro poutníky. Všechny bohoslužby se uskuteční
pod širým nebem. Snad tedy květen
bude s počasím přívětivější než nejchladnější duben v novodobých dějinách.
Dle slov P. Záleského bude počet
poutních bohoslužeb zachován jako
v předchozích letech. První poutní mše svatá se koná v sobotu 15. 5.

od 17 hodin s doprovodem chrámového sboru Fons. Jitřní nedělní mše
svatá začíná v 6 hodin, další v 7.30.
Bohoslužby v 9 a v 10.30 bude celebrovat a kázat žďárský „rodák“, nyní
farář v Brně u sv. Augustina - P. Josef
Novotný. První mši doprovodí zpěvem klášterská schola, druhou dětský
sbor z baziliky. Odpoledne bude mše
svatá ve 14.30 hodin s doprovodem
scholy z Herálce. To vše se uskuteční
za předpokladu, že se situace pandemie bude i nadále zlepšovat.
Jak P. Záleský uvádí, farnost by ráda
při pouti oznámila termín slavnostního znovuotevření poutního kostela. Mše svaté se neslavily na Zelené hoře od poloviny října minulého
roku Nejprve kvůli protiepidemickým opatřením, pak nastoupily opravy areálu.
„Věřím, že ještě do prázdnin bude-

me moci obnovit pravidelné bohoslužby. Také naši průvodci jsou připraveni
nastoupit hned, jak to situace dovolí. Pouť tedy bude v mírně nouzovém
režimu, ale s jejím konáním rozhodně
počítáme - o to více, když v letošním
roce slavíme výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého,“ připomíná farář.
Poutní čas zahájí sobotní průvod
z baziliky na Zelenou horu. Procesí vyjde v 16 hodin. Tedy v případě
příznivého počasí. V sobotu 15. 5. je
svátek sv. Žofie a všichni víme, co to
může znamenat... „Pokud by pršelo,
přesunou se bohoslužby na jediné místo, které nám ,nahoře‘ ještě zbývá, a to
je německá kaple. Děkuji všem, kdo se
jakkoliv podílejí na opravách Zelené
hory a také všem příznivcům,“ vzkazuje P. Vladimír Vojtěch Záleský závěrem.
-lko-

Tři sta let od blahořečení Jana Nepomuckého
K českému patronovi svatému
Janu Nepomuckému se národ obrací o přímluvu již 300 let. Právě letos
31. května je významné výročí, kdy
byl mučedník v roce 1721 blahořečen papežem Inocencem XIII. Tento
den se v Praze poprvé konaly vodní
slavnosti Navalis k poctě Jana Nepomuckého.
Následujícího roku kanonizační
komise uznala čtyři zázraky související s Janem Nepomuckým, nám
nejznámější je asi zachování jazyka v Janově hrobě. Později vědci
upřesnili, že jde o mozkovou tkáň.
Ale i tak je její uchování po staletí
neobvyklé. Jan Nepomucký zemřel
mučednickou smrtí 20. března 1393.
Jeho tělo bylo svrženo z kamenného
mostu do Vltavy. Zachycené u břehu jej vyzvedli cyriaci z nedalekého
kláštera a ti Jana pohřbili.
Papež Benedikt XIII. prohlásil dne
19. března 1729 kanonizační bulou
Christus Dominus Jana za svatého.
Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou
uloženy v chrámu sv. Víta.
Jak se dočteme např. na webu Matice Svatého Jana Nepomuckého, příčin Janovy mučednické smrti mohlo
být několik, např. nepřátelství mezi
králem Václavem IV. a arcibiskupem
Jenštejnem.
Spor vyostřil v roce 1393. Jan mož-

tým Janem Nepomuckým nalezneme na řadě míst v Česku, většinou
na mostech či blízko vody.
Sv. Jan Nepomucký je jediným
světcem vedle Panny Marie, jehož
svatost bývá naznačena hvězdami.
Pět hvězd kolem jeho hlavy symbolizuje pět ran Kristových a pět liter

slova TACUI (mlčel jsem). Někdy
má gesto prstu před ústy, náznak
zachování zpovědního tajemství. V
náručí drží krucifix, popř. i palmu.
Je nejen patronem kněží a zpovědního tajemství, ale i patronem lodníků,
vorařů, mlynářů i samotných mostů.
-lko-

Památka UNESCO získává...
SOCHA sv. Jana Nepomuckého na
Karlově mostě od Jana Brokoffa je asi
nejznámější podobou světce.
zdroj: Wikimedia.org
ná zemřel proto, že stvrdil volbu
kladrubského opata. Byl i úředníkem pražského arcibiskupa Jenštejna, králova úhlavního nepřítele. Dle
jiných pramenů krále rozlítilo, když
se jej opovážil kritizovat a nejznámější legenda říká, že Jan nechtěl
králi vyjevit zpovědní tajemství
jeho manželky Žofie Bavorské. Král
sám v mučírně pálil Jana na boku
pochodní. Aby se definitivně zbavil
umučeného těla, nechal je svrhnout
večer do Vltavy. Místo dnes na Karlově mostě připomíná socha světce.
Barokní sochy a boží muka se sva-

(Dokončení ze str. 1)
Pak musely být práce přerušeny kvůli nízké teplotě. Navázáno na ně bude
opět, až se v interiéru oteplí,“ vysvětluje kastelánka.
Na otázku, co je již hotové,
Michaela Kokojanová vyjmenovává, že z nejvýznamnějších oprav je
to nová fasáda kostela a dále pak
téměř kompletní výměna oken.
„Část byla restaurovaná, ale větší
část byla vyměněna, tak aby odpovídala autorově, tedy Santiniho, podobě. S tím je spojeno také zvětšení oken
ve druhém patře, kdy se okna prodloužila. Byly restaurovány všechny
vchodové dveře,“ popisuje kastelánka.
Výmalbou již prošlo druhé patro chrámu, schodiště i přízemí, kde
budou ještě práce pokračovat.

Na první pohled si také můžeme
nad vstupy do kostela všimnout
lesku venkovních kovaných hvězd.
Byly nově pozlaceny.
„Všechny opravy se ale netýkaly
pouze změny vzhledu, některé části rekonstrukce jsou méně nápadné.
Např. nové řešení okapových svodů.
Vylepšovalo se také osvětlení interiéru
a jeho ozvučení,“ vyjmenovává kastelánka ze spousty dílčích prací.
Dle jejích slov má být letos
dokončeno restaurování sochařské
výzdoby a obnovena podlaha, také
se má dokončovat osvětlení a malovat interiér.
„Z venkovních prací nás kromě již
zmíněného osetí čeká i přeložení dlažby ve dvou kaplích ambitu. Vznikne zde pietní místo a nový vodovod,“
informuje Michaela Kokojanová.

