
    INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

    

   Salvátor 

        

Velikonoce 2014 

24 

DveřeDveře  

Drazí přátelé. Máte rádi jaro 

a s ním spojené pro-

cházky v krásně roz-

kvetlé přírodě? Mně 

osobně fascinuje jarní 

kvítí a probouzející 

se život všeho božího 

stvoření. Příroda nám 

otevírá svou krásnou 

náruč a zve nás, aby-

chom se kochali, aby-

chom načerpali inspi-

raci pro svůj život. A 

ty louky? … v lukách 

je vlání, na všechny 

strany,…v lukách je 

nejprostší života 

stůl… A určitě i jarní 

úklid má své místo 

v našich domácnos-

tech. A i naši sousedé 

a přátelé, kteří s námi 

nesdílejí společnou 

víru, i oni jsou nadše-

ni jarem a svátky jara 

nechají vstoupit do 

svého života, do své 

rodiny i do své do-

mácnosti. Alespoň já tomu 

věřím. Všechno se otevírá. 

Život se otevírá, i domác-

nost k úklidu se otevírá.  

Představuji si, že Velikono-

ce jsou svátky otevřených 

dveří. Všimněme si našeho 

Pána. Ježíš Kristus prošel 

zavřenými dveřmi (Jan 20, 

19.26). Učedníci Kristovi 

měli strach, byli za zavřený-

mi dveřmi a jejích srdce se 

chvěla starostí, jak pak to 

asi s jejich vírou 

v Mesiáše Ježíše 

Krista dopadne, pro-

tože za posledních 

pár dní to bylo fi-

asko. Ale Ježíš pro-

šel zavřenými dveř-

mi a vstoupil do je-

jich středu. A co 

vlastně se stalo?  

Ježíš Kristus prošel 

zdí jejich strachu, 

jejich víry, jejich 

osamělosti, a navždy 

jim otevřel dveře    

do Boží budoucnosti.  

Velikonoce, svátky 

otevřených dveří. 

Kristus tolikrát při-

chází zavřenými 

dveřmi našeho stra-

chu a naši bezmoci. 

Kristus vstupuje     

do našeho života a 

stále znovu nám na-

bízí, abychom žili s 

ním. Jeho láska a jeho pokoj 

zároveň otevírají dveře mezi 

lidmi. No není to krása? 

P. Štefan 
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Svatý týden. 

Svatý týden začíná liturgickým průvo-

dem. Má to svůj symbolický význam. 

Život je jako cesta. Život ve víře je cesta 

s Kristem. Člověk je na cestě. Věřící 

člověk je na cestě s Kristem. Svatý týden 

je kus života, je to skutečná cesta 

s Ježíšem. Jinak nemá cenu! To by nám 

zůstal pouze náboženský folklor. Může-

me se dnes vydat na cestu Svatým týd-

nem. Chceme?! 
 

Květná neděle.  

Pán vstupuje slavnostně do Jeruzaléma - 

do města, které miloval. Dav Mu provo-

lává slávu - město Jej přijímá. Lidé drží 

v rukou ratolesti palem a volají: 

„Hosana!“ Vládne velké nadšení. Tyto 

ratolesti však brzy padají na zem a uva-

dají – za krátkou dobu tentýž dav volá: 

„Ukřižuj!“ Jásavý průvod a radostné ro-

zechvění nejsou trvalým stavem ani       

v Jeruzalémě, ani v lidském srdci. To 

podstatné má jinou podobu. To podstat-

né je jeho království - tedy stav, kdy se 

mu bezvýhradně odevzdáme. Abychom 

k tomu dospěli, nesmíme zůstat stát      

na ulici našeho života s povadlou zvyko-

vou vírou. Musíme dovnitř! 
 

Zelený čtvrtek. 

Je třeba vstupovat s Ježíšem a bratry    

do večeřadla. To je škola niternosti, dů-

věry, přijímání a čistoty. Jsme omýváni 

Jeho pokornou službou a pak pozváni   

do největší blízkosti. Víra a láska jde   

od srdce k srdci. Tento večer nás učí na-

podobit Mistra, stát se darem druhým. 

Chléb leží na stole a je k dispozici těm, 

kdo přichází. On je chlebem pro nás. 

Jsme pak chlebem pro druhé?! 

 Hlavní kříž - kostel NPM  

Velký pátek. 

Tento den nás učí zastavit se na cestě a 

neutíkat pryč. Učí nás stát pod křížem 

jako Maria a Jan. Setrvat! Až do určitého 

okamžiku se celý život jednoho mladého 

muže odvíjel poklidně a spokojeně. Do-

mníval se, že mu Bůh žehná pro jeho 

dobrotu. Měl hodnou ženu, tři děti a pra-

coval pro církev i pro druhé. Tento jeho 

přístup k víře a k životu ho provázel 

Svatý týden 
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Velikonoce 

až do chvíle, kdy jeden z jeho dobrých 

přátel těžce onemocněl a zakrátko ze-

mřel. Byl otřesen, něco se v něm zlomi-

lo. „V těchto těžkých dnech jsem pocho-

pil, že by Bůh mohl dopustit tutéž zkuše-

nost i na mně, na mé ženě, na mých dě-

tech. Tehdy jsem se vnitřně vzbouřil. 

Uvědomil jsem si totiž, že Bůh již není 

ručitelem mého pozemského pocitu bez-

pečí a vnějšího lidského štěstí. Náhle 

jsem také zjistil, jak velice je mi vzdálen 

trpící Ježíš na kříži, který mě zve 

k následování. Ačkoli nechci, velice se 

vnitřně bouřím proti Bohu, který dopouš-

tí, anebo, jak se mi někdy zdá, přímo 

způsobuje utrpení. Tato bolestná zkuše-

nost mi ukázala, jak velice se soustřeďuji 

sám na sebe, na svou rodinu a jak daleká 

je ještě cesta ke skutečné víře 

v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše, jak 

daleká je přede mnou cesta ke skutečné 

poslušnosti Boha.“ 

 

Pieta: detail renesančního epitafu  

z dílny M. Radouše, kostel NPM  

Bílá sobota. 

Cesta se znovu zastavila, nejde to dál. 

Neslaví se žádná liturgie. Ptáme se: 

„Nejsme s Kristem ve slepé ulici?“ Ten-

to den nás učí prodlévat v tichu u Jeho 

hrobu. Vydržet to, že se zdánlivě nic 

neděje, že je ticho a tma. To je Bílá so-

bota.  
 

Zmrtvýchvstání Páně. 

On sám se k nám připojuje na cestě. Na-

še cesta je Jeho cestou. Nepoznáváme ho 

nejprve. Pak se pomalu rozhořívá srdce. 

Otvírá totiž Písma a láme chléb. Nako-

nec se setkáváme se Zmrtvýchvstalým. 

Jsme u Něj a On u nás. To je plnost svět-

la. To je radost! 

Svatý týden je Jeho dar. Vstupme do něj 

celí, abychom vyšli noví.  

K tomu vám žehnám!  

Otec Jiří 

 

Pozvánka 

 

Smíšený sbor Salvátor pod vedením 

MgA. Tomáše Židka  Vás zve na Má-

jový benefiční koncert, který  pořádá 

v neděli 4. května v 19,00 hodin         

v kostele sv. Michaela v Chrudimi. 
 

Výtěžek z dobrovolného vstupného 

bude věnován Farní charitě Chrudim 

na rozvoj dobrovolnického centra. 



Interview s katechumeny 

Blíží se velikonoční vigilie, při které budou po-

křtěni dva noví členové naší farní rodiny – Jitka 

Kopinová a Petr Miklas. Zeptali jsme se jich, 

s jakými očekáváními prožívají poslední dny před 

přijetím svátosti křtu. 
 

1. Co Vás přivedlo k rozhodnutí nechat se pokřtít? 

Jitka: Životní průšvihy a boží milost. 

Petr: Vlastně ani nevím. Přišlo to po dlouhém 

vývoji, a přitom jako nečekaně. Od malička jsem 

byl ateistou, rodiče mě vychovávali víc k materia-

lismu a všeobecnému humanismu než k víře.       

O babičce s dědou se doma dokonce tradovalo, že 

měli druhý necírkevní sňatek na okrese. Vzdor 

tomu jsem od mládí v kostele vždycky cítil cosi 

neznámého, lákavého, nějakou vážnost, laskavost 

nebo co... Přibližně před dvaceti lety, když jsem 

prožíval jednu svoji krizi, jsem skoro rok pravidel-

ně chodil na bohoslužby. Na závěr jsem tehdy 

ještě dospěl k jasnému NE. Je to tak dva tři roky 

zpátky, co mi můj kamarád Honza Dlab - to jsem 

ještě dávno netušil, že se později stane mým kmo-

trem - přenechal své místo na otevřeném duchov-

ním setkání v Kolíně. Poprvé jsem tu zažil jezuit-

ské exercicie. Zalíbily se mi, jezdil jsem častěji. 

Koncem srpna 2012 se to stalo. Snad setkání se 

spiritualitou biskupa de Mella, snad s báječným 

člověkem Jendou Regnerem, který exercicie často 

vedl. Každopádně během jedné kontemplace při-

šel silný, hluboký, nepopsatelný zážitek. Nic po-

dobného jsem dosud nepoznal. A druhý den navíc 

spadla ze zdravého stromu v klášterní zahradě 

velká suchá větev. Zrovna když jsem šel kolem. 

Bylo to pro mne jakoby potvrzení: i ten strom má 

odvahu zbavit se staré veteše! Jako proměněný 

jsem se pak vrátil do Rozdělova do práce. Otec 

Jaroslav Kučera z místní farnosti, kterého jsem 

brzy poté požádal o zahájení přípravy na křest, mi 

řekl, že jsem potkal Krista.  
 

2. Jaká máte od křtu očekávání? S jakými myšlen-

kami vyhlížíte tuto událost ve svém životě? 

Jitka: Že budu pod větší Boží ochranou a že se 

budou dít zázraky :) Mám jen jednu myšlenku. Už 

aby to bylo :)  

Petr: Jako bych vzal za kliku dveří, o kterých jsem 

dřív neměl tušení. Ani že jsou, natož abych se 

domýšlel, co je za nimi. Najednou se kolem roz-

prostírá neznámý prostor plný tajemství. A spous-

ta setkání s vnitřně bohatými lidmi, od kterých se 

toho mohu hodně naučit. Tápavě se rozhlížím. 

Netuším, co se stane, nevím, co mám dělat. Vě-

řím, že je to dobré. Naštěstí mám i tady v Chrudi-

mi dobrého průvodce, otce Jiřího. A na co mys-

lím? Poslední dny často vzpomínám na jednu pa-

sáž z filmu Strom života. Maminka, která se ve 

filmu vyrovnává se smrtí svého syna, úvodem 

přemítá: "Jeptišky nás učily, že jsou dvě cesty 

životem. Cesta přírody a cesta milosti. Je třeba si 

vybrat, kterou budete následovat. Milost nehledí 

na potěchu sama sebe. Přijímá pohrdání, zapo-

mnění, neoblíbenost. Přijímá urážky a zranění. 

Příroda se stará jen o své potěšení. Nutí ostatní jen 

pro svoji potěchu. Ráda projevuje svou nadvládu. 

Má svou vlastní cestu. Nachází příčiny k nespoko-

jenosti, zatímco celý svět září okolo. A láska pro-

zařuje úsměvem všechny věci. Učili nás, že nikdo 

z těch, kdo následují cestu milosti, nepřijde         

ke špatnému konci. Budu Ti věrná. Ať přijde 

cokoli." 
 

3. Co oceňujete na křesťanském způsobu živo-

ta, co Vám na něm připadá těžké? 

Jitka: Oceňuju, já nevím, prostě už bez toho ne-

můžu, nedokážu a nechci žít. Co člověk oceňuje 

na lásce? Lásku nejde oceňovat, láska prostě je a 

já jsem měla to štěstí, že jsem poznala, že mi kle-

pe na dveře. Těžký to je, každý nese svůj kříž, ale 

nejde to srovnat s tím, jak to bylo těžký bez Boha. 

Petr: Kamarádství, vzájemnou úctu, družnost, 

společné prožívání. To mě, starého samotáře, láká. 

A co je nejtěžší? Asi ten závazek. "Budu Ti věrný. 

Ať přijde cokoli." Zvládnu to? 
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