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 Akční hrdinaAkční hrdina 
Moje zkušenosti z chrudimské farnosti, 

reálně časově značně omezené, jsou takové, 
že o Duchu svatém jsou téměř všichni věřící 
schopni vykládat, vysvětlovat a mluvit i dvě 
minuty. A já jsem rád, že k nim patřím. Taky 
dokážu i dvě minuty o něm povídat. 

 

Slavnost seslání 

Ducha svatého je třetím 

největším svátkem cír-

kevního roku. Oslavu-

jeme nejenom dar Du-

cha svatého, nám hříš-

níkům zadarmo daro-

vaný, ale oslavujeme i 

tajemství Božího života 

v nás. A taky oslavuje-

me i skutečnost církve, 

která je neustále sycena 

Duchem svatým. Duch 

svatý v nás přebývá a neustále nás nasycuje, 

naplňuje. Proto to má být den radosti a neu-

stále chvály Bohu za všechno, co nám pro-

kázal a co nám daroval.  
 

Uděláme si malý kvíz: Co dělá Duch 

svatý? 

A: nic 

B: hoví si na pohovce 

C: je akční hrdina v nás 

Srdečně blahopřeji všem farníkům, kteří 

zaškrtli, či zakroužkovali odpověď C. 
 

Duch svatý nás otevírá Bohu – jako akč-

ní hrdina,  který je silný a vytrvalý,   protože         

 my jsme silní mu odolávat a utíkáme 

před ním. My se musíme Duchu svatému 

jenom vzdát, aby nad námi dominoval. 
 

Duch svatý nás učí modlit se – neustále 

opakovat, opakovat, opakovat. 

 „Právě tak i Duch nám přichází na po-

moc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč   

se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se  

za nás přimlouvá vzde-

chy, které nelze vyjád-

řit, a (Bůh), který zkou-

má srdce, ví, co Duch 

žádá, a že jeho přímlu-

va za křesťany je         

ve shodě s Boží 

vůlí.“ (Řím 8,26-27) 
 

 Jak praví sv. Augus-

tin: „Duch svatý – Ti-

chý host naší duše.“ 

Kdo chce vnímat Ducha 

svatého, musí se ztišit. 
 

Každý jeden z nás je povolaný být chrá-

mem Ducha svatého: „Nebo nevíte, že vaše 

tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás 

bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už 

nepatříte sami sobě?” (1 Kor 6,19) A budo-

vat boží chrám v nás může zase jenom akční 

boží hrdina. 
 

Čím více se otevřeme Duchu svatému, 

tím dokonaleji On může být mistrem našeho/

mého života a tím spíše nás také zahrne svý-

mi dary (dary Ducha svatého si nastuduj: 

Gal 5,22–23) a charismaty (nastuduj: 1 Kor 

12–14). 
P. Štefan BRINDA                                                       

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Ministrantské setkání  

Diecézní setkání ministrantů patří již mezi 

tradiční akce Královehradecké diecéze.     

Je to výborná příležitost nejen pro otce bis-

kupa - setkat se se všemi mladými pomoc-

níky u oltáře (neopomenutelnou oporou 

kněží ), ale také – a to především – pro 

ministranty sa-

motné. Mohou 

potkat nové věří-

cí kamarády, 

sdílet se, pro-

hloubit svoji víru 

a třeba se přiučit 

něčemu novému 

z jejich 

„řemesla“.  

Mnohým se 

jistě vybaví loň-

ské setkání, které 

hostila naše 

chrudimská far-

nost. To letošní – 

víkendové a v pořadí již 7. – se uskutečnilo 

v Přibyslavi, městě s bohatou historií a ještě 

bohatší chutí Jihočeské Madety. Tématem 

setkání se stal život a dílo bratrů ze Soluně, 

tedy sv. Cyrila a Metoděje. Mottem pak 

bylo: „…neboj se, jen věř…“. Chrudimští 

ministranti (a ministrantky) si samozřejmě 

setkání nemohli nechat ujít!  

Na celý víkend jsme se vypravili pouze   

ve dvou s nadějí, že v sobotu nás přijedou 

podpořit i další chrudimští ministranti . 

Hned po příjezdu nás překvapila informace 

o umístění do (jediné) dívčí skupinky        

na setkání… V rychlosti nás naše vedoucí 

seznámila s programem a také se školou, 

kde jsme byli ubytováni. Delší zastávku 

jsme udělali pouze v jídelně a to         

na vynikající večeři. Mohu s klidem říci, že 

takové množství buchet, koláčků, rolád, 

bábovek a jiných dobrot se jen tak nevidí. 

Mňam!  

Večerní program pátku se odehrál ve farní 

stodole! Vyslechli jsme si několik uvítacích 

proslovů, zazpí-

vali si s místní 

scholou a zhléd-

li scénku o živo-

tě sv. Cyrila a 

Metoděje.    

    Na závěr ob-

držela každá       

ze skupinek   

dřevěný kříž, 

symbol setkání.  

V sobotu, hlavní 

den setkání, se 

skupinka oprav-

du rozrostla i o 

mladší chrudim-

ské ministranty a ministrantky. Jako posilu     

do nového dne každý dostal Pribináček a 

absolvovali jsme krátkou rozcvičku. Po ní 

jsme se vydali na pouť v okolí Přibyslavi. 

Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly a dů-

kladněji se seznamovali s našimi prvními 

věrozvěsty. Pouť byla završena krátkou 

katechezí o kříži a jeho významu.  

Následovalo dvojí občerstvení: 1. mše 

svatá sloužená mons. Janem Vokálem a     

2. výborný guláš . Odpolední program byl 

volitelný, každý se mohl rozhodnout pro to, 

co ho nejvíce lákalo a hlavně, kde ještě bylo 

volno… (např.: návštěva hasičského muzea 

v přibyslavském zámku, výtvarné dílny, 

fotbal, exkurze na letiště ad.) Po programu 

 

Ohlédnutí za akcemiOhlédnutí za akcemi  
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nás opustili mladší, kteří se vrátili zpět        

do Chrudimi… Zase jsme byli jenom dva. 

Den jsme zakončili tím nejhezčím způso-

bem - společnou adorací. 

V neděli bylo celé setkání završeno slav-

nostní  bohoslužbou koncelebrovanou bisku-

pem Josefem Kajnekem, při které se nezapo-

mnělo hodně děkovat a tleskat   (třeba i za 

opravdu vydařené počasí) .       A po vydat-

ném obědě hurá domů! Jako triumf si přivá-

žíme nejen hezké vzpomínky, dobrou nála-

du, radost a veselí, ale také jeden z oněch 

dřevěných (procesních) křížů. 

Doufám, že (každé) ministrantské setkání 

opravdu přivádí účastníky k blíže k Bohu a 

prohlubuje víru, a to si myslím je ta nejdůle-

žitější věc… Takže příští rok zase na shleda-

nou!               

                 Jiří Bureš 

Koncert Jiřího Černého 

V pátek 19. 4. se v našem kostele NPM 

uskutečnil koncert Jirky Černého, autora a 

interpreta písní s křesťanskou tématikou, 

z nichž řadu mnozí z nás známe i ze zpěvní-

ku Hosana.  

V pátek podvečer to nejdřív vypadalo, že 

v kostele budeme s Jirkou Černým a Petrem 

Soukalem sami (i tak byl Jirka připraven 

zahrát jen tak pro radost). Těsně před 19. 

hodinou se najednou objevili další poslu-

chači, takže účast byla nakonec slušná a 

myslím, že jsme vytvořili příjemné prostře-

dí i pro Jirku.  

Na programu společného hraní a zpívání 

v kostele byly nejen starší Jirkovy písničky, 

ale i ty novější z CD Jošua, které bylo vy-

dáno v říjnu 2011. 

Já sám Jirkovy písničky znám i z jiných 

příležitostí, než byl náš chrudimský kon-

cert, a znovu a znovu si uvědomuji, že je-

jich poslech je pro mě příležitostí zamýšlet 

se nad jejich texty, které prostřednictvím 

Jirkova zpěvu a bravurní hry na kytaru pro-

nikají hluboko do mé mysli.  V textech mě 

oslovuje hledání a přemýšlení o vztahu Bo-

ha k člověku, o lidském hledání Boha, o 

temnotách a hlubinách, ve kterých se skrý-

vá touha jako jediná útěcha bezmocných, o 

temnotách Hospodinova ticha, které někdy 

zažíváme, o stálé Boží přítomnosti, kterou 

znovu a znovu zažíváme právě teď a právě 

tady, o intimním vztahu s Ježíšem (Jenom 

Ty a Já), v rámci kterého klademe do jeho 

rukou svou hlavu tak unavenou, o žíznění 

naší duše i o konci naší cesty na tomto svě-

tě (Je to blízko). 

Ve slovech písní tak rozpoznáme Jirku 

Černého nejen jako autora s teologickým 

vzděláním, ale současně i jako člověka, 

který každodenně přichází do styku 

s bolestmi a trápeními lidské duše ve své 

praxi psychoterapeuta. 

Zájemcům o Jirkovy texty, písně i básně 

doporučuji návštěvu jeho webu: 

www.jiricerny7.webnode.cz  

                Aleš Kalina 

http://www.jiricerny7.webnode.cz
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Sobota pro chlapy 

Na základě impulsu od Petry Pudilové jsme 

využili návštěvy Jirky Černého v Chrudimi 

a požádali jsme ho, aby 20. 4. vedl program 

Soboty pro chlapy. Jirka souhlasil, Petra 

Pudilová vše zajistila, rodina Fidlerova 

(Monika, Klára a Tonda) navařila, zamluvi-

la se tělocvična na fotbálek, pozvali se chla-

pi z Pardubic a vše mohlo začít. 

Program naší chlapské soboty jsme zahájili 

ráno na mši svaté, kterou sloužil otec To-

máš Mlýnek. Jeho promluva byla pro mě 

velmi dobrým zahájením programu. Otec 

Tomáš mimo jiné hovořil o rozdílu mezi 

tím, když věříme v Boha a tím, když Bohu 

opravdu věříme. Znovu jsem si při promýš-

lení jeho slov uvědomil, že ačkoliv si mys-

lím, že ve víře žiji, je někdy vše trochu po-

vrchní a opravdová hluboká důvěra v Boha 

přinášející Pokoj mi chybí. Jako chlap pře-

ce musím vše zvládat sám, co si nevybojuji, 

to nemám a pro Hospodina je najednou           

v mém životě tak málo místa (možná to 

někteří čtenáři z řad mužů znají…). 

Po mši svaté jsme se přesunuli na faru (bylo 

nás včetně třinácti hostů z Pardubic celkem 

26), kde nám Petra Pudilová vše perfektně 

připravila, a tak jsme mohli v 9 hodin začít 

s dopoledním programem. Ten, jak již bylo 

řečeno, měl ve své režii Jirka Černý. Během 

tří hodin jsme vyslechli přednášky na téma 

krize životního poledne a otcovství. 

Co jsem si z Jirkových promluv a násled-

ných diskusí odnesl sám pro sebe?  

Je velmi pravděpodobné, že krize životního 

poledne přijde. Těžko říci kdy, ale klidně to 

může být i ve třiceti letech. Najednou zaží-

váme to, že naše dosavadní motivace, to, co 

nás v životě pohánělo, již nefunguje. Odpa-

dl první raketový stupeň. Cítíme prázdnotu, 

zmar a kdovíco ještě… Kudy dál? Cestou je 

změna našich motivací, nemusíme bezhlavě 

„rozorat“ náš život, stačí měnit to, co nás 
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sytí a pohání dál. Najednou nemusí být pro 

nás důležitý výkon a výsledky, ale vztahy a 

jejich kvalita, ne hmotné statky, ale náš 

duchovní život a to, jak si jej „pěstujeme“ a 

staráme se o něj, ne dálka, ale hlubina, ne já 

a má síla, ale Bůh a jeho vůle… Takže je 

povzbudivé, že cesta existuje, jen ji najít 

(možná stačí i hledat…). 

Z tématu otcovství mě zaujala myšlenka, že 

svým dětem jsme (často nevědomě) vzorem 

i v přístupu k sobě samým. Rozhodně jim 

tedy neprospíváme tím, když jim budeme 

zdůrazňovat, co vše pro ně děláme, jen aby 

se měly lépe než my, aby to dotáhly dál, 

aby to měly v životě snazší. Mimoděk jim 

tak totiž sdělujeme, že si nevážíme sami 

sebe, toho, co jsme v životě dosáhli a jak 

svůj život naplňujeme. Otázkou pak je, jaký 

vztah budou mít v dospělosti naše děti 

k sobě samým, když my jsme jim byli tako-

vým vzorem.  A osobně si myslím, že jedny 

z nejbolestivějších 

niterných pocitů, 

které můžeme 

zažívat, pramení 

právě z nepřijetí 

sebe sama, toho, 

jaký jsem a kým 

jsem, jaká je moje 

cesta a úloha na 

tomto světě. 

Určitě mě také 

zaujala i „stará 

pravda“       o tom, 

že je velmi důleži-

té pečovat o vztah 

se ženou, protože 

až nám odejdou 

děti, tak si 

„zbydeme“. Je to jasné, víme o tom, ale 

v kvapíku všedních dnů někdy až moc často 

zapomínáme… Zůstal ve mně i Jirkův apel 

na to, abychom se nikdy nesmiřovali a ne-

zvykli si na to, že nám s naší ženou nemusí 

být dobře. Může se to stát, můžeme to na-

jednou pociťovat, ale nesmiřujme se tím a 

začněme pro sebe a pro náš vztah rychle 

něco dělat. 

Zajímavých myšlenek v sobotu zaznělo 

samozřejmě mnohem více, ale já si dnes 

s odstupem pamatuji právě to, co jsem uve-

dl výše. 

Přednášky jsme po 12. hodině zakončili 

společnou modlitbou ve farní kapli pod 

vedením otce Antonína Forbelského. Řízek 

neuvěřitelné velikosti a vynikající brambo-

rový salát byl závěrečným bodem progra-

mu. Sportovci se ještě brzy po obědě vydali 

do tělocvičny na fotbal (což vzhledem 

k velikosti porcí upřímně obdivuji). 

Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem, 

díky kterým jsme měli vytvořené skvělé 

zázemí (Petra Pudilová) a netrpěli jsme 

hlady (rodina Fidlerova). Díky i všem na-

šim manželkám, které vybavily své chotě 

výbornými buchtami. 

Těším se, že se nám třeba někdy podobnou 

akci podaří znovu uskutečnit. Přednášky 

pro mě byly opravdu zajímavé a ani ten 

řízek nebyl k zahození.  

 

                Aleš Kalina 



S t r á n k a  6    S a l v á t o r  

Detektivní hra - rozhovory 

Rozhovor se členy skupinky A: 

Dobrý den, vítám Vás na rozhovoru 

s reportérkou časopisu Salvátor. Chtěla bych 

se Vás zeptat na vaše dojmy, postřehy či 

další poznatky z tohoto úžasného pátrání. 

Jak se Vám spolupracovalo?  

Účastník č. 1: Spolupráce s ostatními členy 

skupinky byla skvělá. Dojmy jsou takové, že 

mě bolí nohy, ale přece jsem ráda, že jsme 

případ vyřešili, obraz našli a mohli udělat 

radost majitelce.  

A co vy? 

Účastník č. 2: Tak nějak podobně jako říkala 

Majda. Spolupráce byla většinou skvělá až 

na nějaké výchylky, které se většinou týkaly 

kluků. Další dojmy, no: hrozně mě naštvalo 

to, že my tam chodíme po celý zahradě a 

hledáme modrý balíček a on je tam celý kufr. 

To je velice zajímavé. 

Účastník č. 3: Mně se to také líbilo, spolu-

práce dobrá až na nějaké ty holčičí výchyl-

ky, ale mezi náma klukama to chodilo vcel-

ku v pohodě.  

A co poslední člen? 

Účastník č. 4: Taky stejný (smích). 

A co nejzajímavější okolnost nebo případ? 

Hledali jste nějakou obálku dlouho? 

Účastník č. 1: No, asi v těch Klášterních 

zahradách ten kufr.  

Co bylo v kufru? 

 

pokračování na str.  7 

Detektivem snadno a rychle 

Zajímá vás práce detektiva či události 

světového rozměru? Pokud ano, určitě vám 

neušlo, že se v sobotu 4. 5. v rámci chru-

dimské farnosti konalo velkolepé pátrání, 

které ovlivnilo dějiny. 

Sešli jsme se na faře, kde nás nejdříve 

čekal přímý přenos aktuálních zpráv. Klíčo-

vá byla krádež obrazu Boží Rodičky za tři 

miliony korun, který byl odcizen nešťastné 

majitelce den předtím z obývacího pokoje. 

Následně jsme byli o případu konkrétněji 

informováni soukromým detektivem Vo-

kem, který byl pro svou časovou tíseň nu-

cen předat případ k dořešení našim třem 

vysoce výkonným jednotkám. 

Členy těchto týmů nejprve čekalo ověření 

několika úkoly, zda právě oni jsou ti praví. 

A protože obstáli perfektně, obratem dostali 

svou první „výplatu“, která jim dopomohla 

získat počáteční stopy. Na další indicie už 

si ovšem museli vydělat sami, například 

výpomocí „technickým službám“ nebo 

směnou s překupníkem. 

Naši pátrači si vedli výborně, proto už 

kolem první hodiny odpolední měla většina 

skupinek nakročeno k poslednímu kroku – 

pomocí vyluštěných šifer, stop, které        

po sobě pachatel zanechal, zjistit, kde se 

ukradený skvost právě teď nachází a spo-

lečnými fyzickými i duševními silami ho 

získat zpět. 

Zanedlouho se tedy všechny tři týmy se-

šly v Klášterních zahradách. „Trezor“,      

ve kterém byl obraz pečlivě uzamčen, se 

podařilo otevřít. Potom už zbývalo jen ho 

dopravit do bezpečí farního sálu a informo-

vat majitelku, která byla jejich záslužným 

činem velice nadšená. Všichni účastníci 

proto obdrželi nejen pochvalu, ale i drob-

nou odměnu. 

Na závěr jsme se k Panně Marii všichni 

společně pomodlili a uzavřeli tak krásně 

strávený den. Děkujeme Janě Svobodové, 

která ho pro nás připravila.  
 

             Klára Pecharová 
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pokračování ze str.  6 

Účastník č. 1: Tam byl právě ten obraz, tam 

ho zloděj nechal. Zloděje se nám bohužel 

nepodařilo vypátrat, což je škoda, ale ona to 

policie zvládne. 

Tak to určitě (zezadu se ozývá tichá po-

známka: „Ono se to ututlá“)  

Jaké jste měli počasí? 

Účastník č. 2: Počasí bylo dobré, občas po-

prchávalo.  

Ještě něco chcete sdělit? 

Účastník č. 1: Ano, propadli jsme se do bláta.  

Mělo to nějakou příčinu nebo následek? 

Účastník č. 1: Příčinu to mělo takovou, že 

jsme šli za modrou obálkou.  

Kde to bylo? 
Účastník č. 1: U Kapličky.  

Účastník č. 2: Když nám Kuba popisoval, 

kam máme jít, tak v tom jeho podání… to 

jeho krákorání znělo opravdu opravdově, 

jako by to byla opravdická vrána…  

Ještě chcete něco dodat? 

Účastník č. 3: My jsme ten kufr v zahradách 

viděli, že jo! Akorát jsme si celou dobu mys-

leli, že ho tam nějaký bezdomovec odložil, 

tak jsme si ho nevšímali a hledali modrý 

balíček.  

Takže jste to měli hotové už mnohem dřív, 

ale chtěli docílit něčeho většího . 

Jo. 

Děkuji za rozhovor a těším se na další  

   spolupráci. 

 

Rozhovor se členy skupinky B: 
 

Mohli byste nám sdělit Vaše dojmy 

z dnešního detektivního pátrání? Jak jste si 

hru užili? Přišly nějaké zvláštní okolnosti? 

Účastník č. 1: No, zvláštních okolností, těch 

bylo víc než dost. Například se nám záhadně 

schovávaly všechny obálky. Kamkoli jsme 

přišli, všude byly všechny ty ostatní, jen ty 

naše ne. To asi byla taková první záhadná 

okolnost.  

To je velice originální. A máte vy nějaký 

postřeh? 

Účastník č. 2: Asi ne, ale také mi přišlo, že 

naše obálky byly schované jakoby víc nebo 

něco takovýho. 

Jaká obálka vám dělala největší problém?  

Kterou jste nemohli najít? 

Účastník č. 2: No asi tu na Žižkově náměstí. 

Kde jste měli další obálky? 

Účastník č. 1: No, další obálky jsme měli u 

kina, u divadla, další měla být na střelnici, 

kam jsme nedošli, a pak u Jany.  
Co Váš tým, jak jste spolupracovali, fungovali? 

Účastník č. 3: Asi moc dobře ne, protože 

jsme dvě obálky hledali asi hodinu.  

A jako parta? 

Účastník č. 3: Tak to jsme byli v pohodě.  

Děkuji za rozhovor. 

 

pokračování na str.  9 
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Nevšední výlet do Prahy 

Dne 27. dubna 2013 jsme se vydali s naší 

farností na rodinný výlet do Prahy. Nejeli 

jsme obdivovat pamětihodnosti, nejvýznam-

nější sakrální krásy našeho hlavního města 

ani nejeli na muzikál nebo Matějskou pouť. 

Tak co jsme vlastně do té Prahy jeli dělat?  

Naši chrudimští bohoslovci Vojta s Petrem 

nám vyprosili u rektora Mons. Artura Ma-

tuszeka návštěvu v Arcibiskupském seminá-

ři. Páni, jedeme do kněžského semináře! Co 

kdyby některý z našich synů byl povolán   

ke službě Boží? Tak to tam pojďme okouk-

nout…        

Při vstupu      do budovy    Arcibiskupské-

ho semináře v Praze-Dejvicích nás přivítala 

paní   na vrátnici se slovy: „Jé, to je dobře, 

že jste přijeli!“ Nejprve jsme se podívali    

do studia Kristián Rádia Proglas, poté jsme 

navštívili malou kapli, studovnu a pokoje 

bohoslovců. Po seznámení s panem rekto-

rem a spirituálem Miloslavem Kabrdou ná-

sledovala v seminární kapli beseda o výcho-

vě budoucích kněží (pro děti byl venku při-

praven program Vojtou a Petrem). Po boho-

službě, které se zúčastnili nejen chrudimští 

bohoslovci, ale i ostatní seminaristé, jsme se 

odebrali do refektáře na oběd, který mimo-

chodem byl výborný. Následovalo focení 

celé naší skupinky a přejezd k Pražskému 

hradu do kostela sv. Jiří, s jehož historií nás 

velice důkladně seznámil Petr Soukal a kde 

jsme si v modlitbě vzpomněli na sv. Ludmi-

lu - první českou mučednici, jejíž ostatky 

jsou uloženy v tomto kostele, ale i ostatky 

některých nejstarších Přemyslovců, např. 

Vratislava, Boleslava II.  

 A protože s návratem domů nikdo nespě-

chal, zajeli jsme se podívat   do Národního 

technického muzea – úžasné vyžití  pro ta-

tínky a děti! 

Cestou domů se pak zpívalo, smálo, disku-

tovalo, spalo, svačilo a vzpomínalo na pěkně 

prožitou sobotu. A my moc děkujeme         

P. Jiřímu Hebltovi a bohoslovcům Petrovi a 

Vojtovi za vydařený výlet.  
 

              Blanka Pavlišová 
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Služba lektora 

Jedním ze základních rozměrů života 

církve je služba. Vždyť sám Kristus ne-

přišel, aby si nechal sloužit, ale aby slou-

žil. Služby v církvi jsou rozmanité a člo-

věka k nim povolává Bůh. Nejedná se jen 

o působení v církevní hierarchii nebo při 

bohoslužbě, ale i v každodenním životě. 

Ve svých rodinách a ve své práci stále 

uskutečňujete svůj život jako službu. 

Rozmanité nasazení každého z nás ve 

prospěch druhých je velkým požehná-

ním. Skrze toho, kdo pro druhé něco ko-

ná, přichází sám Pán, a církev se tak stá-

vá živým společenstvím. Děkuji vám za 

všechno, čím druhým v církvi i mimo 

církev sloužíte. 

Právě bohoslužba je vrcholem a zdro-

jem života církve. Dlouhá staletí byla 

výhradní doménou kleriků. Dělali všech-

no od A až do Z sami a laici jen přihlíže-

li. Druhý vatikánský koncil se vrátil 

k pojetí církve jako společenství. Každý 

pokřtěný nese podíl na Kristově službě a 

jistým způsobem se stává Jeho zname-

ním a nástrojem. V síle všeobecného 

kněžství se tak zapojujeme do slavení 

liturgie. V ní má služba Božího slova vý-

znamné místo. Skrze Písmo k nám ve 

společenství promlouvá Bůh. Každý 

z nás mu může propůjčit svůj hlas a pře-

devším své srdce. Nebojte se, prosím, 

zapojit do lektorské služby. Nebojte se 

nabídnout své dary ve prospěch druhých 

právě při přednesu liturgických čtení. 

Není to nemilá povinnost, které se raději 

chceme vyhnout, naopak jde o velkou 

příležitost k tomu, abychom byli sami 

obdarováni. Tím, že dáváme, sami hodně 

dostáváme. Organizace lektorské služby 

je jednoduchá. Vzadu na stolku leží roz-

pis, do kterého se můžete k příslušnému 

datu a čtení zapsat. Těším se, že boho-

službu v našem farním kostele budeme 

slavit ve stále větší bohatosti a pestrosti 

živého společenství.  

         S požehnáním Váš otec Jiří 

pokračování ze str.  7 
 

Rozhovor se skupinkou C: 

Dobrý den. Je právě 13:39 hodin. Vítám Vás 

na rozhovoru s redaktorkou časopisu Salvá-

tor. Jaké jsou Vaše dojmy a postřehy? 

Účastník č. 1: Nó, mně se to líbilo, protože 

to bylo zajímavý, poučný a různorodý, tro-

chu jsem se přiučila morseovku, prostě dobrý. 

Takže líbilo se? 

Účastník č. 1: Jo, líbilo. 

Účastník č. 2: Mně se to líbilo, bylo to hez-

ký. Líbilo se mi, jak jsme dělali morseovku. 

Účastník č. 3: Bylo to hezky promyšlený, 

prošli jsme si celou Chrudim. Docela mě 

bolí nohy, ale bylo to dobrý. 

Potkala Vás na cestě nějaká zajímavá okol-

nost nebo jste nemohli najít obálku? 

Účastník č. 1: No, já nevim.  

Účastník č. 2: Já jsem nemohla najít obálku, 

ale pak jsme jí našli. Tu u kapličky. 

Co vaše spolupráce? Jak se vám spolupraco-

valo s vaším týmem? 

Účastník č. 1: Jo, dobrý. Byli jsme sehraný, 

vzájemně jsme se doplňovali. 

Měli jste nějak rozdělené funkce nebo úkoly? 

Účastník č. 1: Ne neměli, všichni dělali 

všechno. 

Chcete něco dodat? 

Účastník č. 2: Bylo to dobrý. 

Účastník č. 3: Bylo to dobrý. 
Účastník č. 4: Bylo to dobrý, bylo to výborný. 

Děkuji za rozhovor a těším se na další spolu-

práci.       

(pro časopis Salvátor se za Vás ptala       

                                        Klára Pecharová)  
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 Noc kostelů 

Nikoho snad již nepřekvapí, že se i letošní 
rok chrudimská farnost zapsala do dlouhé-
ho seznamu farností, které se rozhodly pod-
pořit celorepublikový projekt Noc kostelů. 
Návštěvníky čeká program jak tradiční 
osvědčený, tak i novinky. Ačkoli je tato 
akce primárně věnována těm, kteří do kos-
tela zavítají sporadicky, budeme vítat, když 
ji i vy podpoříte svou účastí. 

 

Program: 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Vítejte!  

18:00–18:45 mše svatá 
 

Okružní autobusová jízda  

Návštěva kostelů a kaplí v blízkém okolí 
Chrudimě  

19:00 odjezd autobusu od kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie 

21:45 příjezd na stejné místo 
 

Ve stopách Sherlocka Holmese 

19:00–20:00 detektivní pátrání v kostele 
pro děti 
 

Barevný svět 

20:00 – 21:00  výtvarná dílna pro děti, 
výroba mozaiky 

 

Vstup volný 

19:00 – 21:00 volná 
prohlídka kostela 

Obrazy Ježíše Krista 
jako vyjádření        
bohatosti víry 

21:00 – 21:45 před-
náška arciděkana             

   P. Jiřího Heblta 

 

Škola pana varhaníka  

22:00–23:00 prohlídka hudebního kůru a 
varhan, varhanní ukázky 

 

Jak kostel volá? 

22:00–23:00 noční výstup na věž, prohlídka 
zvonice 

Dobrou noc! 

23:30–24:00 večerní modlitba a požehnání 

 

Fara na Školním náměstí 

 

Umění ve službě víry 

19:00–20:00 prohlídka farní kaple 
s vystavenými liturgickými předměty 
z farního depozitáře 

  

Kostel sv. Michaela 

 

Očekávání jitra ve stínu dní 

20:00 literárně-hudební večer  

Prostřednictvím recitace veršů Otokara Bře-
ziny, Vladimíra Holana, Bohuslava Reyn-
ka, Vladimíra Vokolka aj. doplněnou hu-
debními vstupy se pokusíme nahlédnout 
rozmanité pohledy našich básníků na svět. 

 

Plánujeme ...Plánujeme ...  
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Poutní zamyšlení II. 

 V minulém vydání Salvátoru jsem Vás 

stručně informoval o poutním místě v Šaš-

tině na Slovensku. Proto Vás chci též struč-

ně informovat o jednom 

z nejvýznamnějších poutních míst Moravy 

Velehradu. 

Zakladateli kláštera byli na podnět olo-

mouckého biskupa Roberta (1201-1240) 

moravský markhrabě Vladislav Jindřich se 

svým bratrem Přemyslem Otakarem I. 

Klášter a klášterní kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie začali budovat cisterciánští mniši 

kolem roku 1210-1215 nedaleko obce Veli-

grad, dnešního Starého Města, jehož tradice 

sahá až do 9. století (863), kdy na Velkou 

Moravu přišli věrozvěstové Konstantin a 

Metoděj. Klášterní kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie byl posvěcen 27. listopadu 1228, 

kdy byla hotova východní část chrámu. 

V roce 1421 vypálili Velehrad moravští 

husité. Velehrad chátral více než 150 let a 

obnova začala až na konci 16. století.  

V roce 1681 a 1719 vypukly v  klášteře 

obrovské požáry, a tak obnova a celková 

přestavba byla ukončena 2. října 1735, kdy 

byl velehradský kostel podruhé vysvěcen. 

Po obnově kostela a kláštera začal sílit 

cyrilometodějský kult a Velehrad je spojo-

ván s velkými postavami našich dějin sva-

tým Cyrilem a Metodějem.  

Od roku 1890 spravují klášter jezuité.  

Papež Pius XI. povýšil chrám na baziliku 

minor (menší) a dekretem z roku 1932 udě-

lil spolupatronát baziliky svatému Cyrilu a 

Metoději. Svatý otec Jan Pavel II. navštívil 

Velehrad 22. 4. 1990. V dubnu 2008 byla 

bazilika s přilehlými budovami prohlášena 

za Národní kulturní památku. Letos 5. čer-

vence se uskuteční oslavy 1150. jubilea   

od příchodu svatého Cyrila a Metoděje     

na Velkou Moravu.  

Tímto stručným popisem jsem Vás chtěl 

seznámit se slavným Velehradem a zároveň 

pozvat na návštěvu do baziliky.      

  

            Pavel Vaškovič  
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Živá voda Ducha svatého  

Farní den Farní den   

Chrudimské farnostiChrudimské farnosti  

Srdečně všechny zveme na společné setkání, 

které se uskuteční v neděli 23. června 2013. 

Program farního dne: 

10:00 - mše svatá v kostele Nanebevzetí Pan-

ny Marie (v 8:30 hodin bohoslužba nebude). 

Po mši svaté bude na farní zahradě čekat po-

hoštění. Po zbytek dne bude příležitost ke 

vzájemnému povídání, zpěvu, posezení. Zá-

jemci o sportovní vyžití budou moci zahrát 

fotbal nebo pétanque, pro děti bude připrave-

na hra. Nebude chybět ani kulturní vložka.   

Imobilním farníkům nabízíme možnost dovo-

zu a odvozu. Prosíme šikovné hospodyňky o 

napečení slaných i sladkých dobrot na stůl. 

 

Z »Katechezí« svatého Cyrila Jeruzalémské-
ho, biskupa      

  

Voda, kterou mu já dám, stane se v něm 
pramenem vody tryskající do života věčné-
ho. Nový druh vody, která je živá a tryská. 
Tryská na ty, kdo jsou toho hodni. Proč však 
vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? 
To proto, že na vodě všechno záleží, že z ní 
žijí rostliny i živočichové, že jako déšť se-
stupuje z nebe, že prší stále stejně a stále 
stejná, a přece má rozmanité účinky: jinak 
působí na palmu a jinak na révu; a ve všem 
je vším. Je to stále stejná voda a neexistuje 
žádná jiná; déšť se přece sám nemění 
a nepadá pokaždé jiný. Přece však tím, že se 
přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, 
působí všude právě to, co je potřebné 
a náležité.      A stejně je tomu také u Ducha 
svatého. Ačkoli je jeden, stále stejný 
a nedělitelný, přiděluje každému milost, jak 
sám chce. A jako na vyschlém stromě, když 
dostane vodu, vyrazí výhonky, tak i hříšná 
duše, obdařená v pokání darem Ducha svaté-
ho, přináší ovoce spravedlnosti. Je to vždyc-
ky jeden a týž Duch svatý, přece však na 
Boží pokyn a v Kristově jménu působí nej-
různější mocné činy.       

Tak u jednoho člověka užívá daru řeči 
k moudrým výrokům, u jiného osvěcuje 
mysl darem prorockým; jednomu uděluje 
moc zahánět zlé duchy, jinému dává umění 
vykládat Písmo. U jednoho posiluje mírnost, 
jiného učí všemu stran milosrdenství; jedno-
ho učí se postit a snášet cvičení asketického 
života, jiného pohrdat veškerou tělesností 
a dalšího si připravuje k mučednictví. 
V každém působí sice jinak, ale sám v sobě 
je vždycky jeden a týž, jak je psáno: Projevy 
Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl 
být užitečný.       

Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho 
sladkost a vůni; jeho jho je velmi lehké. Jeho 
příchod předcházejí záblesky paprsků světla 
a poznání. Přichází skutečně jako pravý 
ochránce; přichází přece zachránit 
a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit 
a potěšit, dát duši světlo, nejprve duši toho, 
kdo jej přijímá, a pak jeho působením i duši 
jiných.       

Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří 
slunce, má rázem oči plné světla a jasně 
vidí, co dříve neviděl; podobně je na tom 
ten, komu se z milosti Boží dostalo daru 
Ducha svatého; duše se mu naplní světlem, 
a povznesen nad lidské možnosti vidí, co 
dříve neznal. 

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

