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Bratři a sestry, dostává se vám do rukou dal-

ší číslo našeho Salvátora. Tento úvodník píši 

ve slovenském Bardějově, kde jsem v komu-

nitě řeholních sester na krátké dovolené. 

Vnímám zřetelně rozdíly v situaci církve zde 

a u nás, přesto je to jeden Pán, v kterého 

jsme všichni uvěřili. Za několik málo dní 

vstoupíme do postní doby 2014. Znovu před 

námi bude výzva k obnově víry, k novému 

obrácení se k Pánu Ježíši.  Potřebujeme si    

v tomto čase opět uvědomit, kdo je Kristus 

pro nás, co pro nás vykonal. Jinak se nemů-

žeme připravit na Velikonoce. S velikonoční 

vírou souvisí naše poslání 

misijní. Vždyť Veliko-

noční doba vrcholí Seslá-

ním Ducha svatého. Ten 

nám je dán, abychom 

zvěst o Boží lásce, která 

přemáhá náš hřích, dávali 

dál: „Také my jsme po-

znali lásku, kterou Bůh 

má k nám, a věříme v ni.“ 

1 Jan 4,16. Snad můžeme 

nazvat misií následující příležitosti: 

O svátcích přijmou křest v naší farnosti dva 

dospělí. V postní době je budeme o někte-

rých nedělích provázet v obřadech katechu-

menátu, už teď na ně pamatujme v modlitbě.  

Začala také příprava na první svaté přijímá-

ní. Dětí je dvanáct. Je to dost nebo málo? 

Přemýšlíme s rodiči, jak jim předat víru, jak 

jim přiblížit tajemství Božího milosrdenství 

a Boží lásky přítomné ve svátostech církve, 

jak jim dát zakusit společenství církve. Pro-

sím, podpořte nás! Modlete se, přivádějte 

děti do kostela, povzbuďte je k účasti         

na katechezích. Ve víře je důležitá svoboda, 

ale nedílná je i zodpovědnost. Bez věřících 

dětí a mladých zůstane náš kostel za pár let 

pouhým muzeem či koncertní síní. 

Mám radost, že se rozběhla i příprava na 

biřmování. Nechci ji uspěchat, biřmování 

bude napřesrok o Letnicích, 24. 5. 2015. 

Velmi si vážím toho, že se k nám připojilo    

i několik  „neteenagerů“, celkem je nás té-

měř třicet. Opět prosím o modlitbu. Nabíd-

neme Vám v brzké době „sponzorské karty“ 

biřmovanců. Děkuji pře-

dem, že si takto duchovně 

adoptujete jednoho z nich 

a budete se za něj denně 

modlit. 

Na postní duchovní obno-

vu  k nám koncem března 

přijedou Otcové domini-

káni. Budou jakýmsi 

předvojem letní městské 

misie, kterou u nás          

v Chrudimi dominikánský misijní tým usku-

teční od 17. do 24. srpna. Mají s touto akcí 

zkušenosti z několika měst, víru nevnucují, 

zvou. Plodnost této misie bude do značné 

míry záviset na nás, na naší důvěře v Boží 

moc a na našich modlitbách a obětech.  

Minulý a předminulý týden jsme s někým 

navštívili kursy Alfa v Kutné Hoře. Jedná se 

o propracovaný systém, jak předat základní 

informace o křesťanství. P. Jan Uhlíř se 

svým týmem nabízí už podruhé těchto deset 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

pokračování na str. 2 
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Jarní prázdniny 2014 

To, že se každoročně pořádá o jarních 
prázdninách „zimní tábor“, je vlastně už 
tradice. Ani letos tomu nebylo jinak. Někdo 
zůstal doma, někdo odjel někam jinam, ale 
většina chrudimských dětí a mládeže vyra-
zila právě do Vápenného Podola. 

Tým vedoucích připravil pro nás, účastní-
ky, opravdu bohatý program. Celotáborová 
hra spočívala v tom, že jsme se vypravili  
do vesmíru hledat novou planetu, kde bude 
možno žít. Matička Země 
na tom už není právě nejlé-
pe. 

Vesmír je opravdu rozhleh-
lý, ale nakonec se nám 
podařilo naleznout vhod-
nou planetu, kterou jsme 
ihned pomocí her začali 
osidlovat. Nechci žádnou 
hru vychvalovat nad ostat-
ní, všechny byly skvělé, přesto mě nejvíc 
zaujala páteční hra na usmíření s domorodci 
planety nebo hra na získání plánku místa 
odletu. Nebo středeční průzkumná mise 
s průchodem „pavučinou“. 

Samozřejmě se nesměla opomenout podpo-
ra duchovní, takže kromě pravidelných 
modliteb jsme se mohli účastnit dvou mší 
svatých, protože   nás   přijel  navštívit otec  Jiří.  

Nevyhnul se nám ani čtvrteční výlet          
na hrad Lichnici. Cestou jsme hráli další 
hry, takže rychle uběhla a navíc jsme po-
znali nová místa. 

Jak už jsem se zmiňovala, tým vedoucích 
(jmenovitě Soňa, Honza, Klára, Michal      
a Kuba) byl výborně sehraný a díky tomu 
mohl vzniknout tak skvělý a nabitý pro-
gram tábora. I parta účastníků byla úžasná, 
takže, když se zrovna nic nehrálo, stačilo si 
prostě  povídat   s    kamarády a člověk se po-
řád jen smál. 

Nesmím zapomenout    na naši kuchařku 
Anežku, která ani tentokrát nezklamala       

a ukázala své vynikající 
kuchařské schopnosti. To 
ostatně pár účastníků po-
znalo   na příbytku centi-
metrů v pase.  

Zdá se mi to, anebo je 
každý tábor o jarních 
prázdninách lepší a lepší? 

Už teď, sotva pár dní     
po návratu zpět    na Zemi 

s příznivou zprávou o možném obydlení 
vesmíru, se těším na další jarní prázdniny. 

Závěrem bych si dovolila říct, že jsem 
s jarními prázdninami a táborem naprosto 
spokojená, počasí nám – až na drobné vý-
jimky – přálo, můj deník se zaplnil několika 
dalšími stránkami zážitků. Smím-li pronést 
i nějakou malou (a nezásadní) výtku, vadila 
mi lezavá zima na faře, kde jsme byli uby-
tovaní, ale koneckonců při cestování a obje-
vování vesmíru se musí počítat s trochou 
nepohodlíTak zase za rok!  
 

          Magdaléna Fiedlerová 

Úvodník Úvodník pokračování ze str. 1pokračování ze str. 1  

večerů lidem z farnosti i z města. Byla to 

zajímavá zkušenost. Chtěli bychom ji pře-

nést k nám. V úterý 11. března bude mít u 

nás Otec Jan besedu o kurzech Alfa. Jste 

srdečně zváni. Pokud se nám podaří sestavit 

tým pořadatelů a pozvat účastníky, mohla 

by chrudimská Alfa začít v září. 

Misie vyrůstá ze společenství. První spole-

čenský večer naší farnosti ve Stolanech byl 

víc než masopustní zábavou. Prožili jsme 

radostné společenství. Věřím, že i děti si 

užily včerejší karneval pěkně. Děkuji všem, 

kteří jste tyto akce připravili. 

Přeji vám požehnanou postní dobu, radost z 

hluboké vnitřní obnovy a radost z předávání 

víry, byť se zdá, že svět ji nepotřebuje a ani 

o ni nestojí. Ježíšovo slovo: „Jako mě po-

slal Otec, tak já posílám vás“, stále platí. 

Všem ze srdce žehnám  

               Otec Jiří 
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V sobotu 22. února proběhl ve stolanské 

restauraci Na Baště premiérový společenský 

večer chrudimské farnosti.  

Úvodem přivítal všechny přítomné jeden     

z hlavních organizátorů Honzík Soukal. 

Poté všechny pozdravil otec Jiří s citátem   

sv. Augustina: „Ó člověče, nauč se tančit, 

jinak si andělé v nebi nevědí s tebou rady…“ 

Světec chválí tanec, neboť on člověka osvo-

bozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se 

společenstvím.  Poté nastal vzácný okamžik, 

který možná většina z nás zažila poprvé        

při takovéto příležitosti. Otec Jiří požehnal 

této akci a společně jsme se pomodlili…      

a všichni si v tu chvíli mohli uvědomit pra-

vost našeho společenství. 

K tanci i poslechu hrála skupina šesti hudeb-

níků pod vedením pana Tesaře … a hráli 

výborně. Nechybělo předtančení, které si 

připravila farní mládež. Hezké vystoupení 

bylo určitě vrcholem poctivé přípravy všech 

vystupujících. Je obdivuhodné, že někteří 

ještě neabsolvovali ani kurzy tanečních. 

Poté už byla zábava v plném proudu. Někte-

ří si s chutí zatancovali, jiní si popovídali. 

Nechyběla bohatá tombola, do které přispěla 

i většina zúčastněných.  

Myšlenku uspořádat 

společenský večer  

nebo ples se podařilo 

uskutečnit. Hojná 

účast a kladné ohlasy 

jsou důkazem toho, že 

tato akce měla velký 

úspěch a již nyní se 

těšíme na další takové 

setkání. 
 

Poděkování patří organizátorům Honzíkovi 

Soukalovi, Soně Vtípilové, Petře Pudilové a 

dalším, kteří vše perfektně připravili. 
 

         Anička a Fanda Jelínkovi 

Společenský večer 
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V sobotu 5. dubna se vydáme na farní pouť 
do Kutné Hory. 

Navštívíme chrám svaté Barbory, hlavní 
patronky všech horníků a města Kutná Ho-
ra. 

Svatobarborský chrám je považován         
za nejoriginálnější pozdně gotický chrám 
katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem 
kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala 
výrazem někdejšího bohatství a moci měs-
ta. Byl založen kolem roku 1388, jeho stav-
ba trvala více než 500 let. Je 70 m dlouhý, 
40 m široký a uvnitř 30 m vysoký. V sou-
časnosti probíhá opět po 100 letech jeho 
celková oprava. Nápadná shoda chrámu      
s pražským chrámem sv. Víta není náhod-
ná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští 
stavitelé se na výstavbě kutnohorské kated-
rály mocně podíleli. Chrám je zapsán        
na seznamu památek UNESCO. 
 

 

Hned vedle chrámu svaté Barbory se nachá-
zí hřbitovní kaple s kostnicí – kaple Božího 
Těla. Z její terasy je nádherný pohled       
do údolí. V ulici podél Jezuitské koleje, kde 
je dnes obrazárna Galerie Středočeského 
kraje, můžeme vidět barokní sousoší, kut-
nohorskou obdobu pražského Karlova mos-
tu. 
 

Arciděkanský (farní) kostel sv. Jakuba Vět-
šího, kde budeme slavit mši svatou, je nej-
starším z kutnohorských kostelů. S jeho 

stavbou se začalo po roce 1330. Kostel byl 
původně zasvěcen Panně Marii, později sv. 
Jakubovi. Arciděkanský kostel sv. Jakuba 
je hlavním bohoslužebným kostelem Kutné 
Hory. 

Vzdálenost od tohoto chrámu k dalším 
hlavním městským kostelům – sv. Barbory, 
sv. Bartoloměje (zrušen koncem 18. století) 
a Panny Marie na Náměti – je téměř stejná 
(420-450 m). Toto zajímavé rozmístění lze 
považovat za náhodu, ale může to být i vý-
raz tzv. posvátné topografie – snahy posvě-
tit celkový prostor města začleněného do 
geometricky vyjádřeného „věčného“ řádu. 

 

 

V Sedlci navštívíme unikátní katedrálu Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. 
Byla postavena ve 13. století jako součást 
cisterciáckého kláštera. V 18. století její 
přestavbu ovlivnil geniální duch architekta 
Santiniho, jehož barokní gotikou je celý 
chrám doslova prostoupen. Po nedávné 
rekonstrukci je katedrála opět přístupná 
široké veřejnosti. 
 

Podrobné informace a program pouti je na 
nástěnkách.  Při  přihlášení   vybíráme  130 Kč. 
Využijte této nabídky naší farní cestovní 
kanceláře  

                    pp 

Pouť do Kutné Hory 



Postní duchovní obnova 

Poslední březnový víkend poskytne naší 
farní rodině příležitost k zastavení a zamyš-
lení nad dokumentem papeže Františka 
„Radost evangelia“. 28. – 30. 3. proběhne 
postní duchovní obnova, tentokrát v režii 
širšího týmu, konkrétně Otců dominikánů 
Antonína Krasuckiho, Jana Rajlicha a do-
minikánského terciáře Martina Ro-
senbauma. Obnovu zahájíme páteční boho-

službou, po níž bude následovat přednáška. 
Sobota nabídne ranní mši svatou, přednáš-
ky, možnost přijetí svátosti smíření či du-
chovního rozhovoru a nešpory s pro-
mluvou. Obnova vyvrcholí nedělní ranní 
mší svatou, po které se na faře setkáme       
a popovídáme s O. Antonínem.  

                    -SV- 
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Zveme všechnu mládež od 10 let na společ-
ný víkend na Hoješíně, který se usku-
teční    3. - 4. 5. 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za doprovodu her a zábavy  společně na-
hlédneme  do tajů   Bible.  Nebude chybět 
ani čas  pro ztišení a modlitbu. 

 

 

Přihlašujte se do 6. 4. 2014. 

 

 

 

 

 

 
       

                               
     Kontakt, přihlášky:                                              

               (po bohoslužbách či na faře) 

Jiří Bureš:  
775 063 142, george.bures @centrum.cz 
 

Soňa Vtípilová:                                          
721 521 657, vtipilova@atlas.cz 

Víkendovka na Hoješíně aneb Po verších Písma 
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Sdělovací prostředky v těchto dnech in-

formují o průběhu tzv. „církevních resti-

tucí“, tedy naplňování zákona o částeč-

ném majetkovém narovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi (zákon č. 

428/2012 Sb.). Podávané informace však 

nejsou vždy přesné, úplné a objektivní.  
 

Co je obsahem tohoto zákona? 

Stát tímto zákonem vrací církvím tu část 

jejich majetku, kterou má v držení, a za tu 

část, která patří krajům, obcím či soukro-

mým osobám, vyplácí náhradu. Zároveň 

zákon říká, že společně s vyplácením 

náhrad za nevydaný majetek bude po-

stupně zastaveno financování církví ze 

státního rozpočtu. Tento zákon je tedy 

především o nezávislosti a novém způso-

bu financování církví. Je právně doloži-

telné, že vydávaný majetek byl ve vlast-

nictví církví, stát tyto majetky používal a 

finanční zisky z něho byly po celou dobu 

příjmem státní pokladny. Pokud teď státu 

chybí peníze, není to vina církví, ale pro-

blém státu a politických stran, které často 

neuvažují v horizontu delším než volební 

období. Majetek bude vydáván českým 

právním subjektům. Není se třeba bát, že 

skončí v cizích rukou. 
 

Jaké budou náhrady? 

Celkem byly náhrady majetku vyčísleny 

v hodnotě 134 miliard korun. Celková 

suma se rozdělí. 75 miliard korun bude 

uhrazeno navrácením majetku (zákon 

počítá s navrácením 56% tzv. původního 

majetku, tj. budov a půdy, o který církve 

přišly mezi 25. 2. 1948 a 1. 1. 1990) a 59 

miliard korun bude církvím a nábožen-

ským společnostem v průběhu 30 let fi-

nančně kompenzováno za majetek, který    

 není možné vrátit.  

 

Co jsou restituce a co je majetkové na-

rovnání? 

Termín restituce není přesný. Obsahem 

pojmu restituce je navrácení do původní-

ho stavu. V případě církevního majetku 

nelze restituci provést, protože mezi zná-

rodněným majetkem a jeho současným 

stavem je nesrovnatelný rozdíl. 44% pů-

vodního majetku je nenávratně ztraceno a 

56% majetku se vrátí ve stavu odlišném, 

než jak byl církvím zabaven.  

Obecnější termín „majetkové narovnání“ 

zohledňuje i finanční náhradu, kterou 

církve obdrží za majetek, který nemůže 

být navrácen a příspěvek na podporu čin-

nosti, který bude vyplácen po dobu násle-

dujících 17 let a bude rok od roku snižo-

ván. Po provedení těchto opatření dojde 

k definitivní odluce církví a nábožen-

ských společností od státu.  
 

Co na to stát? 

Českému státu se toto nastavení celého 

vyrovnání s církvemi vyplatí. Jak ukazují 

výpočty ministerstva kultury i ekonomic-

kých analytiků, za 30 let bude dluh církvi 

„splacen“, ale již mnohem dříve bude stát 

na církve vydávat celkově méně než 

dnes. (Jen pro ilustraci: stát dává ze svého 

rozpočtu ročně 2 miliardy na činnost 

všech církví a zhruba 15 miliard na foto-

voltaické elektrárny). Z celkového obje-

mu restitucí vyplacených lidem i organi-

zacím od roku 1989 (tedy z 2,5 bilionu 

korun) činí 134 miliard církevního vyrov-

nání jen 5%. Také celková plocha lesů a 

polností, které církev nakonec bude vlast-

nit, jsou jen 4% z celkové výměry v naší 

vlasti.  

 

Zákon o majetkovém narovnání 



Zákon o majetkovém     Zákon o majetkovém     

narovnání narovnání --    pokračování ze str. 6pokračování ze str. 6   

 

Nestane se církev příliš bohatou? 

Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. 

Musí přijmout odpovědnost a dobře hos-

podařit. Z navráceného majetku bude 

třeba každý rok mít výnos cca 2 miliardy, 

aby byly zajištěny platy duchovních, za-

městnanců a provoz (to budou 2 % z cel-

kového majetku církve). Musí se ale za-

jistit i prostředky pro další investice do 

obnovy lesů, oprav nemovitostí a pamá-

tek. Náklady na opravu jednoho kostela 

či historické budovy se pohybují mezi 5 

až 50 miliony korun v průměru. Tako-

výchto budov je u nás více než 12 tisíc. 

 

Jaké bude financování církví?   

Během 17 let přestane stát platit platy 

duchovních, rok co rok se příspěvek bude 

o 5% snižovat, dál bude stát platit jen 

vyrovnávací příspěvek (ten postupně na-

hradí výnosy z navráceného majetku). 

Potom už se musí církve o sebe starat 

samy. Diecéze budou spolupracovat 

v rámci České biskupské konference, ale 

každá bude hospodařit samostatně. Far-

nosti ponesou svůj podíl nejen na finan-

cování provozu, ale i na platech kněží. 

Bude na nás všech, abychom se o to po-

starali, např. desátkem z platu, jak to bylo 

běžné dříve. Investované prostředky se 

nám vrátí prostřednictvím sociálních slu-

žeb, jako je školství, zdravotnictví, péče o 

seniory, ochrana památek a rozvoj kultur-

ního dědictví. Církev bude moci také více 

dbát na charitu. Již dnes dává jednu třeti-

nu rozpočtu na sociální práce a vzděláva-

cí aktivity. Vlastní zdroje (dary, sbírky, 

výnosy z vlastní hospodářské činnosti) 

tvoří nyní téměř polovinu peněz (47%), 

se kterými církev hospodaří.   

 

Jaká je aktuální situace? 

V královéhradecké diecézi bylo ke konci 

roku 2013 podáno celkem 826 žádostí o 

vydání církevního majetku, v každé je od 

1 do 80 položek. V naprosto drtivé větši-

ně jde o lesní a zemědělskou půdu. O 

nejrozsáhlejší plochy žádají benediktini 

na Broumovsku. Přímo v Hradci Králové 

již dříve získala církev zpět například 

biskupské gymnázium a naopak se někte-

rých budov zřekla, třeba starého Adalber-

tina. 

Jménem naší farnosti byla prostřednic-

tvím Biskupství královéhradeckého podá-

na jedna výzva k vydání nemovitého ma-

jetku (pozemek v katastrálním území 

Orel). Také byla podána výzva k vydání 

movitého majetku (obsahuje 10 položek 

nyní uložených v Regionálním muzeu 

v Chrudimi). 

 

Pro podrobnější informace o této 

problematice doporučujeme web: 

www.majetkovenarovnani.cz. 

 

                   pp 
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Zapište do diáře, aneb co nás čeká a nemine! 

 

2. března       Semifinálové utkání  KAHL - Klofani vs. Piksla Pardubice 

11. března     Beseda s P. Janem Uhlířem o kurzech Alfa 

14. – 16. března Duchovní obnova pro maminky ve Slavoňově 

15. března     Finále Křesťanské hokejové amatérské ligy v Poličce 

18. března     Přednáška doc.  Mgr. Jar. Šebka, PhD. „Církev po roce 1989“ 

28. – 30. března Postní duchovní obnova 

5. dubna      Farní pouť do Kutné Hory 

12. dubna     Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

23. dubna     Ekumenická bohoslužba u sv. Michaela 

26. dubna     Svatovojtěšská diecézní pouť na Libici 

27. dubna     Pouť ke Třem Bubnům 

3. – 4. května   Víkendovka na Hoješíně aneb Po verších Písma… 

17. května     Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 

23. května     Noc kostelů 

24. května     Koncerto grosso 

1. června     První svaté přijímání dětí 

22. června     Farní den 

27. června  

až 1. července  Pouť na kolech – Salzburgská jezera 

6. července    Diecézní pouť na Chlumek - chrudimský a pardubický vikariát 

27. července  

až 6. srpna     Letní tábor v Sutých Březích 

10. srpna     Salvátorská pouť 

16. srpna     Charitní pouť do Neratova k výročí diecéze 

17. srpna     Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie  

17. – 24. srpna  Letní městská misie 

30. srpna     Celostátní pouť rodin ve Žďáru n. Sázavou 

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

