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Milí bratři a sestry, v  čase, kdy 
jsem začal rozmýšlet tento 
úvodník, jsme se s celou církví 
obraceli k Římu, kde kardiná-
lové byli v konkláve. Modlili 
jsme se k Bohu, aby se volitelé 
nechali vést Duchem svatým.  
 

Nyní už tedy máme nového 
Svatého otce Františka. Byl 
zvolen ve středu, právě když 
jsme s některými z vás adoro-
vali na faře. Na konci naší spo-
lečné modlitby nahlédl do kap-
le Otec Štefan s tím, že už 
vyšel bílý dým. Zazpívali jsme 
hned Te Deum a papežskou 
hymnu. Zakrátko jsme 
u obrazovek očekávali předsta-
vení nového papeže. Zapůsobil 
okamžitě svou srdečnou lid-
skostí a nehranou, průzračnou 
duchovností.  
 

Den na to, ve čtvrtek, bylo 
třeba splnit radostnou povin-
nost, a tak jsme před devátou 
hodinou v počtu osmi vystou-
pili na severní věž našeho far-
ního kostela, abychom roze-
z n ě l i  z v o n y  V a v ř i n c e 
i Dominika na poděkování 
Pánu Bohu za Svatého otce 
Františka. Ještě jsme připojili 
modlitbu za dary Ducha svaté-
ho, sílu, moudrost, zdraví 
a  ochranu před vším zlem pro 
nového papeže.  
 

V den jeho volby se při mši 
četla slova evangelia: "Můj Otec 
je až dosud činný, i já jsem čin-
ný." … "Amen, amen, pravím 
vám: Syn nemůže sám ze sebe 
konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že 
koná Otec; co totiž koná on, 
koná stejně i Syn. Vždyť Otec 
Syna miluje a ukazuje mu všech-
no, co sám koná. A ukáže mu 
ještě větší skutky než tyto, takže 
budete žasnout.“ 

 

Události těchto dní i následují-
cí stránky nového Salvátora 
jsou důkazem, že Bůh mezi 
námi stále koná. Koná v našich 
životech, jak ukazuje rozhovor 

s Otcem Tomášem, koná kaž-
dý den skrze Velikonoce mše 
svaté, jak píše Otec Štefan. 
Bůh je činný i uprostřed nás 
v naší farnosti, v našem spole-
čenství. Věřím, že naplní svým 
láskyplným konáním chystané 
akce a zejména naše společné 
slavení Velikonoc. Na nás je, 
abychom Mu důvěřovali. 
V Roce víry, s novým pape-
žem, budeme o velikonoční 
vigilii slavnostně vyznávat víru 
a obnovovat svůj křest. Proži-
jme tento obřad s velkou 
vnitřní opravdovostí a touhou. 
Vždyť i uprostřed našich dnů 
je Bůh stále činný. Stále nás 
zahrnuje svou láskou. Otvírej-
me se znovu skrze víru této 
vydávající se Lásce. 
 

P. S. V den volby, ve středu 
13. 3. 2013, jsem se před po-
lednem vracel z návštěvy ne-
mocného. Šel jsem zrovna 
kolem obchodu s použitými 
věcmi. Neodolal jsem a vstou-
pil dovnitř. Po krátkém roz-
hlédnutí jsem na stěně uviděl 
vyřezávaný kříž, pěkně formo-
vaný a za příznivou cenu. Ne-
dalo mi to, abych ho nekoupil. 
Jakoby tam na mě čekal, aby 
mi připomínal Toho, který 
vstupuje do každého dne naše-
ho života jako životodárná 
sebevydávající se láska. 
 

V modlitbě a s požehnáním 
Váš Otec Jiří. 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Bůh stále činný Bůh stále činný  
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Velikonoční počty 

K čemu Velikonoce jsou? 
 

 

a) Dobře se najíme 

b) Máme volno 

c) Budeme hodovat 

d) Dobře se pobavíme 

e) Navštívíme známé a příbuzné 
 

 

Jak často Velikonoce jsou? Odpověď: jednou 

za rok. 

Tak toto jsou jenom takové rychlé dotazy 

a odpovědi na téma Velikonoce, na které 

musím každoročně reagovat a psát nějaké 

povídání. Samozřejmě, někdo může se mnou 

souhlasit a někdo ne. 

Já bych se tady krátce zamyslel nad otázkou 

druhou. Jak často vlastně Velikonoce jsou. 

Tak oč jde při slavení Velikonoc? Někdo 

může odpovědět, že jde o setkání 

s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem. 

Odpověď to není špatná. Řekl bych, že je 

trochu neúplná, i když ne každý bude se 

mnou souhlasit. O Velikonocích jde také      

o liturgii. Velikonoční Triduum má svoje 

liturgické kouzlo. Obnova kněžských slibů – 

Missa chrismatis, Zelený čtvrtek – ustanove-

ní Eucharistie, obřady Velkého Pátku, veli-

konoční Vigilie, Boží hod. 

Není to nic složitého, je to jednoduchá úva-

ha: 

Liturgie je vždycky především setkání 

s Ježíšem Kristem. Každá eucharistická bo-

hoslužba je oslavou velikonočního tajemství. 

Ježíš oslavuje spolu s námi přechod ze smrti 

do života a otvírá nám cestu k životu. Litur-

gie, tudíž mše svatá, jíž předsedá kněz nebo 

biskup – to je liturgie Missa chrismatis. Ve 

mši jde také o Eucharistii – a to je liturgie 

Zeleného čtvrtku. Ve mši je Kristus též obě-

tován, skutečně umírá nekrvavým způsobem 

na oltáři – obřady Velkého pátku. Živý Kris-

tus je skutečně s námi – obřady Vigilie, Hod 

Boží. 

Suma sumárum, než si to sečteme, kdy vlast-

ně Velikonoce jsou, tak naprosto špatná od-

pověď je, že Velikonoce jsou jednou v roce. 

Každá mše svatá je liturgií. Kolik mší sva-

tých máme za týden anebo za rok? Určitě to 

dokážeme lehce sečíst. Tudíž, skutečný křes-

ťan prožívá Velikonoce pokaždé, když se 

účastní mše svaté. 

Takže nevím jak vy, milovaní chrudimští 

bratři a sestry, ale já mám Velikonoce každý 

den. 

S přáním pravé velikonoční radosti  

   P. Štefan Brinda 

Zveme vás na pouť do Šaštína a na Velehrad, která se uskuteční ve dnech 1. – 2. 6. 2013. 

V sobotu 1. června se v 6 hodin vydáme kousek za hranice se Slovenskem do mariánského 

poutního místa Šaštína. Zde budeme mít ve 12 hodin v bazilice Sedmibolestné Panny Ma-

rie mši svatou, kterou zpěvem doprovodí naše spojené chrámové sbory. Poté bude prohlíd-

ka chrámu s výkladem. Pak se vydáme na Velehrad, kde budeme ubytováni. Využijeme 

příležitosti, která se nenabízí každý den, a navštívíme moravský sklípek, kde ochutnáme 

trošku z darů země. V neděli se zúčastníme mše svaté na Velehradě a po ní průvodu Boží-

ho Těla. Po obědě máme objednánu prohlídku chrámu a kláštera a pak se vydáme domů. 

Cestou se ještě krátce zastavíme v Osvětimanech, kde na Hoře sv. Klimenta vzpomeneme 

na slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Předpokládaná cena 1.000 Kč.  

         -pp- 

Pozvánka na pouť 
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Svátost smíření před Velikonocemi  

Pátek 22. 3.  16:00 – 18:00  kostel NPM 

Neděle   17. a 24. 3.  10:00 – 10:30  kostel Vejvanovice  

Pondělí   25. 3.  16:00 – 18:00  kostel NPM 

Úterý   26. 3.  15:00 – 18:00  kostel NPM 

Středa     27. 3.  16:00 - 18:00  kostel NPM 
 

Zelený čtvrtek – 28. března: Památka ustanovení Večeře Páně   

18:00  mše svatá s obřadem umývání nohou kostel NPM 

20:00 – 24:00 soukromá adorace Nejsvětější svátosti kaple na faře 

 

Velký pátek – 29. března: Památka umučení Páně, den přísného postu 

8:00   liturgie hodin   kostel NPM 

15:00  křížová cesta   kostel NPM 

18:00  velkopáteční obřady  kostel NPM 

20:00 – 8:00 noc bdění   kaple na faře 

 

Bílá sobota – 30. března: Den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu 

8:00  liturgie hodin   kostel NPM 

8:15 – 18:00 adorace u Božího hrobu  kostel NPM   

20:00  Velikonoční vigilie, mše svatá  kostel NPM 

   (s nedělní platností)  

   Po skončení obřadů jste zváni na agapé na faře. 

 

Neděle – 31. března: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

8:30  mše svatá  kostel NPM 

10:30  mše svatá  kostel Vejvanovice 

18:00  mše svatá  kostel Svaté Kateřiny v Chrudimi 

  Žehnání pokrmů při všech mších svatých. 

 

Pondělí velikonoční – 1. dubna: 

 8:30  mše svatá  kostel NPM 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH  
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Rozhovor s vojenským kaplanem 

Koncem ledna byl farnosti představen          
P. Tomáš Mlýnek, nový vojenský kaplan 
výsadkového mechanizovaného praporu 
v Chrudimi. Mnozí se s ním již setkali na 
bohoslužbách nebo při svátosti smíření.   
P. Tomáš Mlýnek nám ochotně odpověděl 
na několik otázek:   

 

Můžete říci odkud pocházíte a něco o své 
rodině? 

Pocházím ze severu Moravy, z města jmé-
nem Ostrava, kde jsem se narodil a prožil 
své dětství. A přestože se o ní říká všelicos, 
jsem hrdý na svůj původ a mám své rodiště 
velmi rád. Stéle v ní žijí i mí rodiče, kteří mi 
dali základy do života a kterým jsem připra-
vil v životě nejedno překvapení. Sourozence 
nemám, což mě mrzí, ale všechno má svou 
příčinu a důvod, tak to neřeším a snažím se 
zůstat rodičům nablízku tak, jak mi to dovo-
lují mé závazky a povinnosti. 

Dočetli jsme se o Vás, že jste ve víře vycho-
váván nebyl. Jak jste tedy k víře dospěl? 

Cesta k poznání Krista vedla skrze vlastní 
hledání odpovědí na základní lidské otázky. 
Při hledání jsem prošel různá zákoutí jiných 
náboženství a rádoby duchovních směrů, 
které mi však uspokojivou odpověď nedaly. 
Až nahlédnutí do učení našeho Nepřítele mi 
pomohlo odhalit skutečnou Boží existenci, 
zakusil jsem Boží dotek a rozhodl se nejen 
svůj život změnit, ale dát mu i smysl skrze 
službu. Svátost křtu mne vysvobodila ze 
všech omylů a chyb, kdy navždy byly smyty 
jakékoliv pochybnosti o moci Hospodina, 
a já se vydal na cestu za Ním plný ideálů, 
které postupně musely být očištěny na zákla-
dě vlastního růstu a pomoci mých nových 
bratří a sester. Cesta to byla dlouhá, stále na 
ní jsem a doufám, že skončí až u Něj. Všech-
ny zkušenosti života před Kristem mi pak 
velmi pomohly a stále pomáhají nejen 
v pochopení života hledajících a ztracených 
lidí, ale také ve službě v boji proti Nepříteli. 
Pokud platí Pavlova slova, že kde se roz-

množil hřích, se v míře daleko větší rozmno-
žila milost, pak v mém případě to platí mno-
honásobně. A uvědomuju si, jak Bůh na 
mých vlastních křivých řádcích dokáže 
psát… Pakliže je ve mně něco dobrého, je to 
z Jeho darů a je to Jeho dílo. 

Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? 

Cesta byla nelehká, vzhledem k tomu, že má 
rodina byla a je stále plně ponořena do ateis-
mu. Vystudoval jsem díky pomoci blízkých 
lidí, sester sv. Karla Boromejského a mého 
faráře, který mne nejen připravil ke křtu 
a pokřtil, ale dal mi svým životem důkaz 
velikosti života s Bohem. Nakonec i mí rodi-
če přijali mou cestu a vím, že budou vždy na 
mé straně, byť nerozumí mým rozhodnutím 
a motivacím. Základem každého rodiče je, že 
chce, aby bylo jeho dítě šťastným. Když mu 
to dovolí a vidí to na něm, můžou si být jisti, 
že své povolání rodičů splnili. 

Kde jste působil před svým příchodem do 
Chrudimě? Jak na tuto farnost vzpomíná-
te? 

Byl jsem v duchovní správě sedm let a mým 
posledním působištěm byla farnost Petřvald 
u Nového Jičína, ke které patři ještě dvě 
menší obce. Byl jsem v těchto farnostech jen 
dva roky, ale myslím si, že jsme vzájemně 
s lidmi v sobě zanechali stopu, která je trva-
lá. Nebyly to velké farnosti ani nijak zvlášť 
živé, ale lidé tam byli stejně krásní a hlubocí 
jako kdekoliv jinde. Zůstali tam určitě lidé, 
které považuji za své přátele a vždy se s nimi 
rád uvidím, a pokud je to možné, zůstávám 
s nimi ve styku. 

Proč jste se rozhodl pro službu vojenského 
kaplana? Jak prozatím hodnotíte své půso-
bení mezi vojáky zde v Chrudimi? 

Rozhodnutí pro službu v armádě ve mně 
zrálo celkem dlouho. Prvním impulsem byl 
můj dlouholetý kolega a kamarád, který je 
v armádě již řádku let a pozval mne k této 
službě. A protože jsem vždycky tvrdil, že 
Ježíš by i dneska šel tam, kde bychom ho 
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Rozhovor s vojenským kaplanem 

možná nehledali a možná bychom tam sami 
ani nešli, řekl jsem své ano a svěřil to do 
Jeho rukou. Motivací je určitě víc a v tuhle 
chvíli jsem vděčný za svou službu a dělám ji 
rád. 

Tady v Chrudimi je to ještě na dlouho. Je 
potřeba získat důvěru a poznat nejen těch 
několik stovek lidí, ale dát jim možnost po-
znat i mne samotného. Bude to chvíli trvat, 
ale už teď jsem rád za těch několik lidí 
v zeleném, které mám kolem sebe. 
V každém se dá najít něco krásného, protože 
ať už věří nebo ne, ať pochybují nebo hleda-
jí, všichni v sobě nesou odlesk svého Tvůrce, 
což člověka činí za všech okolností milová-
níhodným a dává mu právo na mou přítom-
nost. 

Jako vojenský kaplan zde v Chrudimi máte 
hodnost poručíka. Je u vojenských kaplanů 
možný nějaký „profesní“ postup k vyšší 
hodnosti? Musíte procházet nějakými pro-
věrkami fyzické a psychické zdatnosti nebo 
dokonce parašutistickým výcvikem? 

Nejvyšší hodností v rámci duchovní služby 
je hodnost plukovníka, kterou má hlavní 
kaplan. Ano, profesní růst je možný a samo-
zřejmě také reálný, což odpovídá běžnému 
fungování v armádě. To s sebou samozřejmě 
nese rozvoj oné zdatnosti, kdy na kaplana, 
jako na každého jiného vojáka, jsou kladeny 
stejné požadavky. Rozdíl se nečiní, a tudíž 
musí člověk na sobě pracovat, zvláště tady 
v Chrudimi, kde jsou červené barety tzv. 
„bojaři“ výsadkáři. I já mám povinnost nejen 
absolvovat paragánský výcvik, ale samozřej-
mě také skákat s padákem. 

Přestože jste jistě značně vytížen svým půso-
bením mezi vojáky, přesto bychom rádi vě-
děli, jakou máte představu o svém působení 
v naší farnosti? 

Mé působení tady v Chrudimi a okolí je 
v rámci výpomoci. Služba v armádě je časo-
vě náročná a je vázána na pracovní dobu, tak 
jak to mají lidé, kteří jsou zaměstnaní. Jezdí-
vám na výcviky, služební cesty a s tím spoje-
né další aktivity, které do značné míry ovliv-
ňují můj čas. Moje pomoc tedy spočívá spíše 
v zastupování na bohoslužbách duchovních, 
kteří onemocní, jsou na dovolených nebo 
prostě potřebují ulehčit. Pak se objevuji ještě 
na různých společenstvích a ve zpovědnici, 
ale to už mnozí určitě zaregistrovali. 

Co vás baví, jaké jsou vaše zájmy? Jak vypl-
ňujete svůj volný čas? 

Baví mne toho spousta, bohužel nemám na 
vše čas. Takže se snažím svůj volný čas roz-
ložit mezi odpočinek, koníčky a utužování 
vztahů s kamarády a přáteli. Rád jezdím na 
kole, plavu, cvičím, jezdím na koni, poslou-
chám hudbu, čtu, chodím do kina a divadla, 
cestuju a především jsem s těmi, které mám 
rád, protože tyhle chvíle nic nenahradí. 

Právě probíhá Rok víry. Co považujete ve 
víře za nejdůležitější? 

Střežit a rozvíjet svobodu danou Bohem, 
protože ona nás odlišuje od ostatního stvoře-
ní i andělů. A pokud o něco jde, pak je to 
právě ona svoboda, kterou nám Nepřítel tou-
ží vzít a jedině Bůh ji dává v plnosti člověku. 
Víra pak pomáhá ji rozvíjet a dorůstat do 
jejího přijetí a přijetí odpovědnosti, která s ní 
souvisí.  

Pomoc Barborce PekárkovéPomoc Barborce Pekárkové  

Připojte se k  iniciativě na podporu jedenáctileté Barborky Pekárkové, naší farnice, při-Připojte se k  iniciativě na podporu jedenáctileté Barborky Pekárkové, naší farnice, při-

pravující se s Otcem Jiřím na první svaté přijímání. Barborka trpí Dětskou mozkovou pravující se s Otcem Jiřím na první svaté přijímání. Barborka trpí Dětskou mozkovou 

obrnou a ráda by získala finance na pobyt v rehabilitačním centru Adeli v Piešťanech, obrnou a ráda by získala finance na pobyt v rehabilitačním centru Adeli v Piešťanech, 

která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Zapojit se můžete sběrem víček od PET lahví, která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Zapojit se můžete sběrem víček od PET lahví, 

jejichž výtěžek bude věnován na výše uvedenou léčbu. Podrobnější informace naleznete jejichž výtěžek bude věnován na výše uvedenou léčbu. Podrobnější informace naleznete 

  na stránkách www.barborkana stránkách www.barborka--p.cz. Děkujeme za pomoc.p.cz. Děkujeme za pomoc. 
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Ohlédnutí za druhou sezónou KAHL 

Soutěžní sezóna Křesťanské amatérské 

hokejové ligy je úspěšně za námi (bez 

ohledu na to, který tým získal pohár a kdo 

dostal jaké medaile). Jsem vděčný Bohu 

za to, že nás všechny, kteří se okolo 

KAHL motáme, provází a že tomuto dílu 

od samého začátku žehná. 

Hřeje mne u srdce, že jste náš tým Klofa-

nů (ačkoliv je to pořádný slepenec) 

v chrudimské farnosti s vřelostí adoptova-

li. Velký dík patří především Otci Jiřímu 

za jeho široké srdce a pochopení pro tuto 

aktivitu. Krásný dárek nám věnoval Jakub 

Soukal, který pro nás složil hymnu. Velmi 

si vážíme přízně a podpory, která nám 

pomáhá nejen ve sportu samém, ale také 

v uskutečňování hlubšího smyslu, který se 

za tímto sportovním zápolením snažíme 

uskutečňovat. 

Čím dál častěji vidím, jak prostřednictvím 

KAHL působí Boží ruka. To, co začalo 

leckdy prvotním setkáním s vírou pro naše 

kamarády (první návštěva fary, či první 

rozhovor s knězem při pozápasovém pose-

zení), se nyní přenáší i dál do širšího po-

vědomí veřejnosti. Lidé se ptají a my od-

povídáme. Společnost od nás čeká, že 

máme a musíme být nositeli ideálů, kte-

rých se ve světě nedostává. Protože hokej 

je oblíbený sport, je zároveň také srozumi-

telnou a přijatelnou cestou jak ukázat, že 

je normální radovat se ze života, ale záro-

veň si zachovat etiku a morálku, že tyto 

věci jde skloubit dohromady. A také 

„provokovat“ v lidech otázky „kdo je ten 

Bůh, kterého vyznávají, jakou roli má 

v jejich životě?“ Být připraven 

k odpovědi, být nástrojem v Božích rukou, 

který i prostřednictvím obyčejného hokeje 

může přinést světlo do lidských srdcí. 

   Petr Vtípil 

Ohlédnutí za druhou sezónou KAHL 

BRUSLENÍ PRO DĚTI S KAHL 

zveme všechny děti a příznivce Křesťanské amatérské hokejové ligy na společné bruslení 

s týmy Klofanů, Piksly a Vraníků. Akce se uskuteční v sobotu 23. března od 15:15 do 

16:45 hodin. Pro děti jsou připraveny dovednostní soutěže, zájemci si budou moci vy-

zkoušet samostatné nájezdy na nejlepší brankáře ligy a pro odvážlivce bude příležitost 

zahrát si i nefalšovaný "rybníkářský" hokej. 

 S sebou brusle, hokejky, přilby, pití a případně malou svačinku. 



S t r á n k a  7  I n f o r m a č n í  o b č a s n í k  c h r u d i m s k é  f a r n o s t i  

Jednodenní hra pro děti od 9 do 15 let 
(možné i výjimky) 

Chceš zažít pořádné dobrodružství? Čteš po 

nocích detektivky? Prohlížíš si lidi, kteří 

chodí kolem tebe? Tak toto je příležitost, jak 

vyzkoušet své schopnosti.  

Proto vytáhni zápisník, nažhav mozkové …

buňky a protáhni své tělo, abys v sobotu      

4. května byl připraven na akci! 

Čeká nás jednodenní hra po Chrudimi, při  

které si, po vzoru velkých detektivů, vyzkou-

šíte, jaké to je hledat ztracený předmět.  

A pokud si myslíš, že se v tobě žádné takové 

schopnosti neskrývají, tak nesmutni, protože 

právě tato hra ti ukáže, že toho zvládneš víc, 

než si myslíš! 

K účasti stačí se předem nahlásit, dorazit 4. 

května v 9:00 na faru se zápisníčkem, tuž-

kou, svačinou a pitím na celý den. Popřípadě 

to, co potřebujete ke svému pátrání. Předpo-

kládaný konec v odpoledních hodinách 

(přesněji – až bude objekt nalezen). 
 

 

Prosím rodiče, aby se o své děti nebáli a pus-

tili je do našich služeb. Přihlašujte se přes 

email nebo osobně Janě Svobodové (email: 

j.h.svobodova@gmail.com). 

Bližší informace budou na plakátku 

v kostele, nebo sděleny osobně na požádání. 

   Jana Svobodová 

22. 3.  Setkání mladých s P. Tomášem 

Mlýnkem 

23. 3.   „Jděte, získejte za učedníky všech-

ny národy“. Diecézní setkání mláde-

že s biskupy: katecheze,  modlitby, 

outdoorové aktivity, sport. 

23. 3. Výtvarná sobota pro děti – tvorba 

z fimo hmoty, fara 9:00 

23. 3.  Bruslení pro děti s KAHL, zimní 

 stadion Chrudim,  15:15 

5. 4. Večer chval, kostel sv. Michaela, 

19:30 

12. 4. „Pouť do Ekvádoru“, přednáška       

s promítáním , fara 19:00 

12. – 14. 4. Diecézní setkání ministrantů 

v  Přibyslavi 

16. 4.  „Umění a mystika“ – přednáška 

Prof. PhDr. Pavla Kaliny CSc. po-

řádaná ČKA, Vodní zdroje 18:00 

17. 4. Ekumenická bohoslužba, kostel     

sv. Michaela, 18:30 

19. 4.  Koncert autora a interpreta soudo-

bých křesťanských písní Jiřího Čer-

ného, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, 19:00 

20. 4.  Sobota pro chlapy, setkání 

s písničkářem a psychoterapeutem 

Jiřím Černým, fara, od 8.30 

21. 4.  Pouť ke sv. Jiří ke Třem Bubnům 

14:00 

27. 4. Pouť do Prahy: návštěva semináře, 

Katedrály sv. Víta a Národního tech-

nického muzea 

4. 5.  Detektivem snadno a rychle – jedno-

denní hra pro děti od 9 do 15 let,   

od 9:00 

24. 5. Noc kostelů 

1. – 2. 6. Pouť do Šaštína a na Velehrad 

Plánované akce 
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Poutní zamyšlení 

  

Poutní sezóna roku 2012 je za námi a to mě 
vybízí k malému zamyšlení nad novou poutí 
2013. Chci Vám nabídnout pouť na Sloven-
sko do městečka Šaštín – Stráže, kde jsem se 
narodil. V tomto malém městečku se nachází 
bazilika Sedmibolestné Panny Marie – Pa-
tronky Slovenska. Socha Sedmibolestné se 
nachází na hlavním oltáři a pochází z roku 
1564. Sochu dala vyhotovit hraběnka Angeli-
ka Bakičová z vděčnosti za vyslyšení modli-
teb a urovnání vztahů s manželem hrabětem 
Imrichem Czoborem. Lidé začali putovat 
k soše Sedmibolestné Panny Marie a byla 
zaznamenána mnohá uzdravení. A tak v roce 
1732 byla socha Sedmibolestné Panny Marie 
vyhlášená za milostivou. Na místě, kde se 
všechny události staly, začali v roce 1733 
stavět chrám a klášter paulíni. 

Od roku 1924 působí v Šaštíně salesiáni, kteří 
se o poutní chrám starají. V roce 1927 papež 
Pius XI. vyhlásil Sedmibolestnou Pannu Ma-
rii za patronku Slovenska. Při čtyřstém výročí 
vyhotovení sochy v roce 1964 papež Pavel 
VI. povýšil tento chrám na baziliku minor 
(bazilika menší). Mariánské poutě se v roce 
1987 zúčastnila dnes už blahoslavená Matka 
Tereza. Dne 1. července 1995 navštívil šaštín-
skou baziliku Svatý Otec Jan Pavel II. a koru-

noval sousoší obnovenými korunami. Pří-
tomno bylo 400 000 poutníků. Svátek Sedmi-
bolestné Panny Marie připadá na 15. září, kdy 
se koná v Šaštíně hlavní pouť. 

Tímto stručným popisem poutního místa jsem 

Vás chtěl seznámit se slovenskou Národní 

svatyní a tím i pozvat na návštěvu do baziliky 

Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně. 

(www.bazilika.sk) 

Pavel Vaškovič 

http://www.farnost-chrudim.cz/
http://www.bazilika.sk/

