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Drazí přátelé, společně 

s   celou   církví   vstupujeme  

do vrcholu katolického litur-

gického roku, do slavnosti 

Krista Krále. Je to slavnost, 

kterou pro celou církev 

v roce 1925 vyhlásil papež 

Pius XI. Slavnost nám připo-

míná Kristův královský titul, 

Kristovu svrchovanost nad 

lidskými dějinami i nad vše-

mi „vládci“ v tomto světě. 

Dovolte malé zamyšlení. 

Žijeme v demokraticky uspo-

řádané společnosti. My 

v našich končinách krále ne-

máme, a tak nám osoba krále 

připadá vzdálená. Známe 

snad jenom královnu Alžbětu 

II. z Anglie a to jenom skrz 

média. A taky známe mnoho 

králů z pohádek, kteří          

po svých poddaných chtěli 

různé věci. 

Ale kdybychom svého krále 

v této naší zemi měli? Jak 

bychom se k němu chovali? 

Co by náš král po nás chtěl? 

Jak by to asi vypadalo v jeho 

paláci? Jaké by měl služeb-

nictvo? Vyvstávají mi         

na mysli mnohé další dotazy.  

Přemýšleli jste někdy nad 

tím, co pozemský král žádá 

od svých poddaných? Ne? 

Tak odpovědi si můžete do-

studovat v učebnicích dějepi-

su.  

A teď ve zkratce popřemýš-

lejme, co po nás žádá náš 

Král, Kristus. Jaké jsou jeho 

rozkazy? Já osobně denně 

zakouším, že být ve službě 

Krista Krále není jednoduchá 

věc. Kolikrát po mně můj 

Král žádá, abych se zřekl své 

vůle a pracoval na Jeho vůli. 

Ale jde to těžce. Každý den 

jsem konfrontovaný se svou 

vlastní vůlí, která mi připo-

míná, někdy hlasitě zdůraz-

ňuje, že jsem svobodný člo-

věk a můžu si dělat, co chci.  

Každý den se lámu, abych se 

překonal a uskutečnil vůli 

svého Krista Krále. Ale nau-

čil jsem se o Jeho přikázáních 

a nařízeních nezapochybovat. 

Proč? Dovolte odpověď 

z knihy Malý princ: Malý 

princ potká krále a rozmlou-

vají spolu. … „Veličenstvo, 

čemu vládnete?“ „Všemu,“ 

odpověděl král. Byl totiž ne-

jen absolutním, ale i univer-

zálním monarchou. … Král 

pokračuje: „Od každého je 

třeba vyžadovat jen to, co 

může splnit. Základem moci 

je především rozum. Když 

poručíš lidu, aby se vrhl      

do moře, začne revoluce. 

Právo vyžadovat poslušnost 

mám jenom proto, že moje 

rozkazy jsou rozumné.“ 

Co mě těší na službě Kristu 

Králi, je rozumnost jeho pří-

kazů. Nikdy po mně nechce 

hloupost nebo rozmar své 

královské kratochvíle. Každý 

příkaz mého Krista Krále, to 

není jenom surový příkaz 

typu: zaplať daně! Každý 

příkaz Krista Krále do mého 

života, to je i vedení a ochra-

na. Můj Král mě nenechá 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Zapomeňte          Zapomeňte          

na demokracii !!!na demokracii !!! 

pokračování na str. 2 
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Zapomeňte na demokracii !!!-  pokračování ze str. 1 

samotného, ale pořád mě  vede a stará se      

o mne. A taky mě svou královskou mocí     

při plnění jeho příkazů ochraňuje. Já nemůžu 

sloužit jinému králi, protože žádný jiný král 

není tak rozumný a starostlivý jako můj král, 

Kristus Král. A to mě naplňuje nesmírnou 

radostí. 

Dovolte citát z církevních dokumentů: „Ježíš 

Kristus - Pán a Král - je cíl lidských dějin, 

bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civiliza-

ce, střed lidského pokolení, radost všech 

srdcí a naplnění všech jejich tužeb...“ (GS 

45) 

Pro dobrou, pro skvělou službu Kristu Králi 

zapomeňte v církvi na demokracii. 

Poslušnost Kristu Králi, to je přece radost. 

 
 

Přeji Vám požehnanou službu  

P. Štefan               

Farní pouť do Svaté země  

 

Rok víry pomalu končí. Nemalé skupině 

chrudimských farníků se právě v tomto roce 

splnil sen mnoha křesťanů - navštívit místa, 

kudy kráčely nejen významné starozákonní 

osobnosti, ale především Ježíš, Panna Maria, 

apoštolové a další postavy Nového zákona. 

Požádali jsme některé z poutníků, aby nám 

odpověděli na tři otázky: 

1. S jakými očekáváními jste do Svaté země    

jel(a)? 

2. Které místo Vás nejvíce oslovilo a čím? 

3. Co Vám tato pouť přinesla, čím Vás nejví-

ce obohatila? 
 

Ivana Svozilová:                                        

1. Bude úžasné chodit po cestách, kudy cho-

dil sám Pán Ježíš. 

2. Boží hrob. Uvědomila jsem si, jak rychle 

chtěli Pána Ježíše ukřižovat, protože se blíži-

ly velikonoční svátky. A křížová cesta - pro-

dejní tržnice. Prostě život lidí, jejich starosti 

o existenci jak před 2000 lety. 

3. Při četbě Písma svatého se mi živě vybaví 

místa, kde Pán Ježíš působil. 
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Alena a Josef Drahokoupilovi: 

1. Do Svaté země jsme jeli s touhou posílit 

svou víru, zklidnit svou mysl, dotknout se 

míst, kterými procházel Ježíš. 

2. Nejvíce na nás zapůsobila poušť, mše       

v poušti! Genezaretské jezero - plavba. Mís-

ta, která se od časů Ježíše Krista skoro nezmě-

nila.  
3. Pouť nás posílila v duchovním životě, 

přinesla potěšení z příjemné atmosféry pro-

středí i našeho společenství! 

Zážitky z pouti předčily naše očekávání jistě 

díky otci Jiřímu, skvělé průvodkyni Vendul-

ce a pohodě, která panovala mezi všemi spo-

lupoutníky! 
 

Petra Pudilová: 

1. Neměla jsem žádná zvláštní očekávání.      

Ve Svaté zemi jsem už jednou byla, před    

20 lety. Jela jsem na farní pouť, za celou 

farnost, vše ostatní jsem nechávala na Pánu.  

2. Míst, která mě oslovila, bylo více. Není 

možné, aby člověk odešel nezasažen. Někde 

se to přímo nabízí, jinde zase člověk nečeká 

téměř nic a je obdarován. Boží hrob, plavba 

lodí  po Galilejském jezeře, které se od dob 

Ježíšových nezměnilo, Kumrán se svou pů-

sobivou atmosférou, cesta Panny Marie      

za Alžbětou a chrám na místě jejich setkání, 

samozřejmě poušť a mnohá další místa, udá-

losti a okamžiky, které zůstanou vepsány     

v srdci. ………………………………..  …...                                                       

3. Myslím, že účinky pouti se projeví až ča-

sem a asi i způsobem, který bychom třeba 

nečekali. Opadne to vnější, zahladí se to těž-

ké a to podstatné zůstane uvnitř. Ukryté    

pro svět, ale podstatné pro cestu dál. Tak     

to má být.  
 

Marie Šmídková: 

1. Odjížděla jsem s touhou poznat místa, kde 

pro nás zanechal své stopy Ježíš, a těšila  se 

na "Jeho" blízkost. V srdci mnoho úmyslů,   

o které jsem chtěla prosit, a v neposlední 

řadě jsem se těšila na prožitky v kruhu farní-

ho společenství. 
 

2. Míst, která se mne dotkla, bylo víc. Jarde-

nit a připomínka křtu, Galilejské jezero       

ve své podstatě nezměněné od dob Ježíšova 

působení, úchvatný Jeruzalém se všemi sva-

tými místy, ale mám-li jmenovat jedno, tak 

slavení mše svaté v poušti a vůbec poušť 

jako taková. Tam jsem si uvědomila Boží 

velikost, nekonečnost, ale zároveň úžasnou 

blízkost. 

3. Pouť mě obohatila poznáním části Země   

pro nás křesťany tak drahé a také spoustou 

prožitků a zážitků. Velmi pozitivně vnímám 

fakt, že při čtení Písma sv. každé navštívené 

místo vidím před sebou a dokážu si i vzdále-

nosti lépe představit. A také ve mně tato 

pouť probudila touhu se do Svaté země, dá-li 

Bůh, znovu vrátit. 
 

Velký dík patří otci Jiřímu za jeho duchovní 

doprovázení a slavení mší sv. a také všem 

organizátorům.                                          
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VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

Už se stalo dobrým zvykem zakončovat cír-
kevní rok společnou výrobou adventních 
věnců na faře. Nebude tomu jinak ani tento 
rok. Máte-li chuť vstoupit do adventního 
času se svým vlastnoručně zhotoveným věn-
cem, udělejte si čas v sobotu 30. prosince  
od 14:30 hodin. S sebou si vezměte korpus 
věnce, 4 svíčky, bodce pod ně a zdobení. 
Chvojí bude zajištěno. Doporučujeme přibalit 
svačinu. Věnce budou požehnány v neděli při 
mši svaté. 

Pro zájemce z řad mladších farníků bude 
připraveno tvoření adventní lucerničky. Děti 

ať si s sebou přinesou zavařovací sklenici 
(cca velikosti od okurek) a nůžky (zručnější 
děti rovné manikúrní). 

Letos se můžete těšit na zpestření akce 
v podobě spolupráce s nově vznikajícím dob-
rovolnickým centrem, které přivede na tuto 
akci nové účastníky, s nimiž bude plést věn-
ce. Ty budou nabídnuty v kostele po posvě-
cení ke koupi těm, kteří nemohou nebo ne-
chtějí přijít si věnec uplést sami. Výtěžek 
půjde na provozní náklady nově vznikajícího 
dobrovolnického centra v Chrudimi.  

Soňa Vtípilová a Lukáš Roztočil 

Velice rád vás informuji      
o vzniku nového DOBRO-
VOLNICKÉHO CENTRA 
při Farní charitě Chrudim 
(Školní náměstí 56, Chru-
dim)! Jde o výsledek snahy 
přiblížit chrudimskou chari-
tu zase o něco více jejím 
klientům i široké veřejnosti 

a o úsilí o rozšíření a zkvalitnění poskytova-
ných služeb. Cílem centra bude aktivní vy-
hledávání lidí, kterým nevadí pomáhat dru-
hým v nouzi ve svém volném čase, a jejich 
vysílání tam, kde je to potřebné a je o to zá-
jem.  

A takových lidí (i když to tak vždy nemusí 
vypadat) je v naší společnosti naštěstí stále 
mnoho! Ne každý má ale možnost či jasnou 
představu, jak, kde a komu by mohl pomáhat. 
Naše centrum poskytne případným zájem-
cům o pomoc nabídku možných činností a 
bude také otevřeno návrhům a nápadům ve-
řejnosti jak a kde pomoc realizovat. Centrum 
bude zároveň nabízet profesionálně vedený 
„servis potřeb dobrovolníka“, tzn. pojištění 
dobrovolníků, jejich proškolení a přípra-
vu .před samotnou činností i v jejím průběhu, 
….supervize a další benefity napomáhající 

bezpečnému a kvalitnímu provádění pomoci 
druhým z dobré vůle.  

Že vám ale stále není zcela jasné, jak to 
vlastně funguje a jak je možné se do této 
činnosti zapojit? Vše bude dopodrobna prob-
ráno na dvou PŘEDNÁŠKÁCH S DISKUZÍ 
na téma Co je to dobrovolnictví a jak skrze 
ně pomáhat druhým, které proběhnou v ter-
mínech adventních nedělí 1. 12. a 15. 12. 
vždy po mši od 10:00 dopoledne na faře 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství 
Chrudim, Školní náměstí 56, kde se také na-
chází sídlo Farní charity Chrudim. První 
přednáška s diskuzí se bude věnovat obecně 
dobrovolnictví. Přednášku a následnou disku-
zi povede PhDr. Jiří Tošner, předseda o. s. 
Hestia - Národního dobrovolnického centra. 
Druhá přednáška bude zaměřena na konkrét-
ní možné činnosti centra. Poté bude následo-
vat diskuze nad dalšími možnostmi činnosti 
centra. Přednášku a diskuzi povede koordiná-
tor dobrovolníků Farní charity Chrudim Bc. 
Lukáš Roztočil, Dis., na kterého se také mů-
žete kdykoli obrátit se svými dotazy a připo-
mínkami na mailu roztocill@seznam.cz nebo 
na tel. 608 054 111. Více informací naleznete 
také na www.chrudim.charita.cz.      
   Lukáš Roztočil 

Vzniká nové DOBROVOLNICKÉ CENTRUM  

- dvě zajímavé přednášky na úvod  
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SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM 

 

Příjemnou cestu autobusem do Hradce a 
poklidné sledování krajiny mi přetrhl velko-
lepý billboard s nápisem MIKULÁŠSKÁ. 
Nezarazila mě objemnost nabídky, ale to, že 
slova doprovázela čertovská hlava. Žádný 
Mikuláš, žádný anděl. Snad tam Mikuláše 
alespoň pustí, problesklo mi hlavou a přišlo 
mi líto, že se do popředí mikulášských besí-
dek tolik dostávají početné zástupy různoro-
dých čertů, a bytosti dobra, jako by zde ani 
neměly místo. 

O to větší radost mám, když vím, že v naší 
farnosti je každoročně připraveno milé, hřeji-
vé SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁ-
ŠEM, kde je jasné a zřejmé, kde je dobro a 
kde zlo. Ať už v báječných pohádkách mla-
dých ochotníků nebo v postavách sv. Miku-
láše, andělů a čertů. 

K tomuto setkání Vás srdečně zvu jménem 
všech těch, kteří je připravují, a těším se, že 
se nás 1. prosince v 15 hodin sejde ve far-
ním sále co nejvíce.                               -sv- 
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Bohoslužby o vánočních svátcích 

 

 

Úterý 24. 12. - Štědrý den  
 

15:00 Vánoční zpívání u jesliček  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

22:00  Půlnoční bohoslužba  kostel ve Vejvanovicích 

24:00 Půlnoční bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

       

Středa 25. 12. - Slavnost Narození Páně 
 

8:30  Slavnostní mše svatá  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 Slavnostní mše svatá  kostel ve Vejvanovicích 

18:00 Slavnostní mše svatá  kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

 

Čtvrtek 26. 12. - Svátek sv. Štěpána 
 

8:30 Mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

 

Neděle 29. 12. – Svátek Svaté rodiny 
 

8:30 Mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 Mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

18:00 Mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

 

Úterý 31. 12. - Silvestr 
 

16:00 Děkovná bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

23:00 Bohoslužba na přelomu roku kostel sv. Jiří, Tři Bubny  

 

Středa 1. 1. 2014 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok 
 

8:30  Mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 Mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

18:00 Mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

                                                            -pp- 
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Adventní a vánoční program 

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření 
 

    v úterý    17. 12.       16 – 18 hodin  v pátek    20. 12.      16 – 18 hodin 

    ve středu 18. 12.      16 – 18 hodin                  v sobotu  21. 12.         9 – 12 hodin 

 

Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: 
 

24.12. Štědrý den    9:30 – 16:00 hod. 

25.12.  Boží hod vánoční      9:30 – 11:30 a 13:00 – 18:00 hod. 

26.12.  Svátek sv. Štěpána  9:30 – 11:30 a 13:00 – 18:00 hod. 

 

Prosíme o pomoc se zajištěním dozoru v kostele o vánočních svátcích, aby mohl být kostel 
otevřen. Již tradičně je velký zájem zvláště nevěřících a rodin s dětmi o návštěvu kostela 
v této vánoční době. Prosíme tedy o pomoc, abychom toto mohli umožnit. 

 

Vánoční zpívání a koncerty 
 

Tradiční zpívání bude na Štědrý den od 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Vánoční koncerty smíšeného sboru Salvátor budou 26. 12. v 15 a v 17 hodin. 

Koncert v 15 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. 

 

Roráty 
 

Budou v adventu vždy ve středu v kostele sv. Kateřiny od 7:00 hodin a v sobotu ve farní 
kapli také od 7:00 hodin. 

 

Snídaně na faře 
 

Zveme všechny na již tradiční snídani na faře, a to v sobotu 21. 12. po ranních rorátech. 

 

Stavění stromků a betlémů 
 

Bude v pondělí 23. 12. od 9 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Kateři-
ny. Prosíme zvláště muže o pomoc se stavěním, ženy potom cca od 10 hodin na úklid                
kostela.                                                                                                                        -pp- 
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Končí Rok víry… 

  
 

V těchto dnech 
se uzavírá litur-
gický rok. Ne-
bývá obvyklé 
bilancovat 
v době kolem 
slavnosti Ježíše 
Krista, Krále. 
Ohlédnutí za 
uplynulým ča-
sem si nechává-
me spíš na ko-
nec roku kalen-
dářního. Končí-
cí Rok víry však 
přímo zve ke 
krátké reflexi. 

Víra ve smyslu křesťanském je především 
něco velmi osobního a niterného. Před Bohem 
nejsme žádné „kusové zboží“. Každý z nás je 
Jeho dítětem, které On zná jeho vlastním jmé-
nem. Myslel na nás od věčnosti a od věčnosti 
touží být s námi. Zavolal nás do své blízkosti 
a my jsme v Něj uvěřili. Chce nám neustále 
dávat svůj život. Chce, abychom poznali Je-
ho, jediného pravého Boha, a toho, kterého 
On poslal, Ježíše Krista. Vnitřní a osobní po-
znávání Boží dobroty a lásky skrze Ježíše 
Krista v Duchu svatém je pravým životem 
víry. Jsme však v určitém nebezpečí vnímat 
Boha pokřiveně, třeba jako soudce, policistu, 
účetního nebo jako toho, kdo s námi nebude 
nikdy spokojen. On je však podle Ježíše 
„Abba“, tedy milující tatínek. Toto téma se 
nemůže vyčerpat v období dvanácti měsíců a 
bude nás provázet i dál. Můžeme se na přelo-
mu liturgického času ptát: „Kým je pro mě 
Bůh? Kdy jsem zažil Jeho dotyk? Jak se 
s Ním setkávám ve své každodenní realitě? 
Věřím, že v Roce víry ke každému z nás Bůh   

 

nějakým způsobem promluvil a bude i nadále 
promlouvat. Naší zodpovědností je opatrovat 
a rozvíjet tuto niternost víry. 

Víra ve smyslu křesťanském je i něčím spo-
lečným. Bez druhých bychom k víře ani ne-
přišli, ani v ní nevytrvali. Víra roste a žije    
ve společenství. Víru sdílíme s druhými a ve 
víře se s nimi sdílíme. Ježíš sám volá do spo-
lečenství. Kolik to bylo příležitostí 
v uplynulém roce, prožívat víru s druhými, 
obohatit se skrze ně! Události v rodině, naše 
rozhovory, povzbuzování, vzájemné nesení 
starostí, společné modlitby a bohoslužby nebo 
jen postání před kostelem či společné putová-
ní pěšmo, kolmo nebo busem, to vše bylo 
naším společným žitím víry. V tomto rozměru 
víry jsme druhými stále obdarováváni. Může-
me se dnes vděčně rozpomenout na ty, kdo 
pro nás byli a jsou důležití jako svědci, po-
mocníci a průvodci ve víře. Na každém z nás 
však záleží. Vytvářet společenství není lehké, 
ale nesmíme to vzdát. Kazatelský příklad 
mluví o tom, jak byli ve vinorodé oblasti 
všichni pozváni na královskou svatbu. Každý 
měl přinést s sebou láhev vína na společný 
stůl. Víno se pak při vstupu slévalo do velké 
kádě. Když pak služebníci nabrali a začali 
hostům roznášet, došlo k nemilému překvape-
ní, místo vínem si připíjeli vodou. Všichni   
do jednoho si totiž řekli, že jejich vodu vyváží 
víno těch druhých. Máme zodpovědnost       
za naše společenství víry a jsem vám vděčný 
za vše, čím ho vytváříte a obohacujete. 

Moc si přeji, aby roky našeho života byly 

roky víry, naděje a lásky, dokud nedojdeme 

k plnosti, ve které bude už jen Láska. 

S požehnáním otec Jiří 

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

