
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVÁTOR   informační občasník chrudimské farnosti 

Milí bratři a sestry,  

vstupujeme do Svatého týdne, jehož vrcholem je 
velikonoční vigilie s obnovou křtu. Velkou radostí pro 
naše chrudimské společenství je, že při této vigilii dva 
mladí lidé přijmou tuto svátost. V tomto posvátném čase 
na ně pamatujme svou modlitbou. Letošní Svatý týden 
je významný také tím, že v úterý se v hradecké 
katedrále rozloučíme s naším dosavadním 
královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou. 
Modlíme se za něj i za jeho nástupce, aby to byl muž 
plný Ducha svatého a víry. Pro jarní období jsme 
připravili skromnou nabídku akcí, při kterých, jak 
doufáme, budeme moci zakusit pěkné křesťanské 
společenství. 
 

V následujících dnech opět hodláme skrze liturgii prožít 

každoroční památku naší spásy – Velikonoce. Pro naši 
farnost je velikonoční téma podtrženo tím, že náš kostel 
mimo hlavních vztažných bodů jako jsou oltář, 
svatostánek či ambon v sobě nese obraz Salvátora – 
Spasitele. Je to jakýsi úběžník nejen ve výtvarném 
pojetí chrámového prostoru, ale je to úběžník i našeho 
vlastního života. Uvěřili jsme v Krista, setkali jsme se 
s jeho láskou tak jako Petr, Jan, Marie Magdaléna, 
Tomáš či další svědci Jeho Zmrtvýchvstání.  

Znovu se v těchto dnech chceme zahledět do Kristovy 
tváře na jedné straně zmučené odmítnutím, ale také 
rozzářené Jeho velikonočním vítězstvím. V této tváři 
znovu chceme číst poselství spásy pro sebe, pro naše 
rodiny, pro naše město i pro celý svět. V našich 
bolestech i radostech, ve smrti i v životě, v přítomnosti   
i v budoucnosti nám září  a bude zářit Kristova tvář. 
Mějme tedy zvlášť v těchto dnech oči upřené na Krista. 

 

Děkuji vám za jakoukoliv podporu našeho farního 

života a prosím vás o modlitbu za naši farnost a také o 
další všestrannou pomoc. Požehnané prožití svátků 
naší spásy vám spolu s Otcem Tomášem přeje a ze 
srdce žehná Otec Jiří. 
 

Pořad bohoslužeb  

 

 

  

28. 3.  Květná (pašijová) neděle 
8:30 mše sv. se svěcením ratolestí a 
průvodem 
14:00 Markovice,  
18:00 sv. Kateřina. 

 
29. 3.   Pondělí Svatého týdne 

18:00 kaple na faře 
 
30. 3.  Úterý Svatého týdne 

17:30 zpívané pašije provede mládež 
18:00 dětská bohoslužby v kapli na faře,  

 
31. 3. Středa Svatého týdne 

7:30 sv. Kateřina 
od 15:00 možnost přijetí svátosti smíření  

 
1. 4.  Zelený čtvrtek 

18:00 mše na památku Večeře Páně 
s obřadem mytí nohou, společná 
adorace v Getsemanské zahradě, 
do 22:00 možnost soukromé adorace 
v kapli na faře. 

 
2. 4.  Velký pátek 
 8:00 společná modlitba liturgie hodin 

15:00 křížová cesta 
18:00 liturgie Velkého pátku 
od 20:00 noční adorace v kapli na faře, 
pokud se obsadí hodinový rozpis. 

 
3. 4.  Bílá sobota 
 8:00 společná modlitba liturgie hodin 

od 8:15 otevřen Boží hrob s vystavenou 
Nejsvětější svátostí, pokud se obsadí 
hodinový rozpis.  
20:00 velikonoční vigilie se křtem 
katechumenů 

 
4. 4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

8:30 slavnostní mše sv., žehnání 
pokrmů 
14:00 Pouchobrady 
18:00 sv. Kateřina 

 
5. 4.  Velikonoční pondělí 

8:30 mše sv.  
 
11. 4.  Druhá neděle velikonoční 

po ranní mši svaté bazárek na faře. 
Přijďte si koupit výtvory dětí a podpořte 
misie. 
 
Pro ministranty: 
K nácviku velikonoční liturgie se 
sejdeme na Zelený čtvrtek od 16:30, na 
Velký pátek od 8:30 a na Bílou sobotu 
též od 8:30.   

       pouze pro potřebu farnosti               březen 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí 

 

 

 

 

 

 

 

Přidávání obrázků 

do zpravodaje 

 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

Ekonomika naší farnosti 
 
Velikonoce nám znovu připomínají, že ve večeřadle, pod Kristovým křížem a o Letnicích se rodí církev, duchovní               
i viditelná.  Hlavním smyslem existence farnosti je, abychom se mohli setkávat s živým Kristem. Nemůžeme však při tom 
vynechat vnější stránku. Chtěl bych vám proto sdělit několik informací týkajících se ekonomiky farnosti. Od léta 2009, kdy 
jsme přebrali chrudimskou farnost, se podařilo rozběhnout již dříve plánovanou a projekčně připravovanou opravu kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. V minulých letech byly provedeny podrobné průzkumy a zčásti zpracována dokumentace na 
celkovou obnovu pláště kostela. Postup prací byl navržen v tomto sledu: rekonstrukce střech, které zejména na bočních 
lodích jsou v havarijním stavu, pak fasáda – vnější plášť. Víme všichni, že se jedná o nesmírně nákladnou a náročnou 
obnovu, kterou však památka takového významu vyžaduje. 
 
Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a Město Chrudim nám na tuto akci v roce 2009 vyčlenilo 1,7 mil. korun. Ty byly do 
konce roku prostavěny při náročném restaurování památkově chráněného krovu presbytáře našeho kostela. Po dohodě 
s poskytovateli dotace byly také zakoupeny tašky, kterými podle projektu má být střecha kostela pokryta. První etapa 
celkové opravy – střecha na presbytáři má být dokončena v letošním roce. Na její dokončení potřebujeme ještě 2,0 mil. 
Kč, které nám byly od stejných poskytovatelů pro letošní rok přislíbeny. 
 
Víte, že se pracovalo také na faře. Díky příspěvku z Fondu solidarity (FS) biskupství královéhradeckého (250.000,- Kč), 
dále díky daru sponzora (203.000,- Kč) a také díky vašim příspěvkům a sbírkám na oddlužení farnosti jsme z větší části 
zrekonstruovali byt pro faráře a kaplana, a také se podařilo splatit dluh heřmanoměstecké farnosti ve výši 100.000,- Kč. 
Do nového roku jsme vstoupili s aktivem cca 100.000,- Kč. V těchto dnech nastoupila na faru stavební firma, která 
dokončuje příslušenství v bytě kaplana – náklad je propočten na 180.000,- Kč. Doufám, že se podaří cenu snížit, ale 
zároveň prosím o pomoc, protože s ohledem na další provozní náklady farnosti tato akce ještě není zcela finančně 
zajištěna. Budu sice žádat znovu do FS, ale dokončení zmíněného příslušenství není jedinou naléhavou potřebou. Možná 
jste si všimli, že do fary zatéká. Oprava havarijních částí střechy je propočtena včetně nákladu na lešení na 300.000,- Kč. 
Také bychom chtěli v přízemí vybudovat farní sál s kuchyňkou a zrekonstruovat sociální zařízení (dalších cca 300.000,- 
Kč). Škoda, která vznikla během zimy na kostele, jak doufáme, bude odstraněna díky plnění pojišťovny. 
 
To je tedy velmi stručně to hlavní z ekonomických záležitostí naší farnosti. Chtěl jsem vás stručně informovat, a zároveň 
poděkovat za vaši štědrost a velkorysost v této oblasti. Jsem rád, že se už sešla a začala pracovat ekonomická rada, 
přesto spoléhám na Vaši modlitbu a znovu prosím o vaši další pomoc. 
P. Jiří Heblt 

 

17. 4. Diecézní ministrantské setkání „Putování 
biblickým Jeruzalémem“ 

Všichni ministranti se jistě už těší na setkání 

pomocníků u oltáře. Společně budeme putovat 

biblickým Jeruzalémem, prožijeme mši sv. s otcem 

biskupem. Čekají nás soutěže, setkání s římským 

vojákem a ještě mnoho dalších dobrodružství.  

24. 4. Výtvarná sobota aneb „Dostaveníčko 
s múzou“   

Přijďte relaxovat a načerpat radost ze společného 
tvoření. Výtvarná dílna je připravena pro milovníky 
výtvarničení všech věkových skupin. Děti potěšíme 
ubrouskovou technikou a batikováním za studena 
reaktivními barvami. Zručnější budou moci vyzkoušet 
novou techniku práce s polymerovými hmotami a 
vytvářet šperky ala Klimt podle vlastní fantazie.  
Cena: dospělí. Podrobnější informace na letácích.  

25. 4. Pouť ke sv. Jiří   

Vydejte se s námi ke Třem Bubnům a prožijte pouť 
ke sv. Jiří, patronu vojáků a skautů, přímluvci při 
pokušení a válečných nebezpečích. Mše sv. 
v kostele sv. Jiří začne v neděli ve 14:00. 
Účast přislíbili skauti a mládežnická schola z Dolního 
Újezda. Po mši sv. bude před kostelem beseda 
s občerstvením.     

 

● Římskokatolická farnost Arciděkanství Chrudim, Školní nám. 56 ● www.farnost-chrudim.cz  ● 469622029 

 

  

 

16. 5. Farní pouť k Panně Marii do Sopot   

Mariánská májová pouť pro všechny farníky. 

Odjezd autobusem po ranní mši sv. (cca v 10 

hod) do Bílku, odkud půjdeme pěšky ke kostelíku 

Panny Marie do Sopot. Mládež může putovat na 

kolech v doprovodu Otce Tomáše. V 11:30 hod. 

slavnostní mše sv., po jejím skončení májová 

pobožnost. Poté procházka údolím řeky 

Doubravy.  

23. 5. Slavnost Seslání Ducha sv.     
Na tuto slavnost se připravíme svatodušní 
novénou, která bude o pátku 14. 5. vždy po mši 
sv.  

28. 5. Sportovní víkend  

„Je lepší opotřebovat se, než zrezivět.“ 
Víkend pro ty, kteří chtějí protáhnout tělo, 
vyzkoušet netradiční sportovní aktivity a zakusit 
sílu společenství.  

9. – 15. 8. Letní tábor pro děti a mládež 

Zveme děti a mládež chrudimské farnosti na 
společné prožití letního tábora od 9. do 15. srpna 
v Chotěborkách (popř.  Hoješíně).  
Cena pobytu je 1 200,- Kč.  
Hlaste se nejpozději do 4. dubna 2010. 


