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Ani jsme se nenadáli a stojíme na konci 

prázdnin. Letní horka zeslábla, fouká ze str-

nišť a my vzpomínáme na zážitky uplynu-

lých týdnů. Dnešní neděle 31. 8. představuje 

symbolický mezník. Při mši svaté se může-

me vděčně ohlédnout zpět a zároveň 

s prosbou o Ducha svatého 

vyhlížet dny počínajícího 

školního roku.  

Nejprve děkujeme za to, co 

jsme v čase léta zažili. 

Cestovali jsme i odpočíva-

li, navštívili jsme výz-

namná místa, potkali zají-

mavé lidi a zajímavé osob-

nosti přišly i k nám. Část 

své dovolené jsem si vy-

bral už v červnu. Se dvěma 

kněžími jsem tehdy vysto-

upil na Svatý Hostýn a zde jsem v rozlehlé 

bazilice svěřil Panně Marii a Pánu Ježíši 

všechno, co mi leželo na srdci. Myslel jsem 

tam i na vás. 

Pak přišlo na začátku prázdnin cyklo-

putování kolem Salcburku. Počasí nebylo 

sice výstavní, ale společenství farních cyk-

listů bylo pestré a velice příjemné. Více se 

dočtete na dalších stránkách Salvátora. Dě-

kuji za vzornou přípravu a doprovázení ve-

doucím akce a všem za trošku, kterou přis-

pěli do společného cyklistického mlýna. 

V červenci nás zasáhla zpráva o vojácích 

zabitých v Afghánistánu, a to nám připom-

nělo, že žijeme v  nelehké době. Konflikt   

na Východě Evropy se nás také týká. Modle-

me se častěji za mír a také za pronásledova-

né křesťany v Iráku i jinde na světě. Jejich 

osud nám nesmí být lhostejný. Pokud nemů-

žeme dělat víc, vždycky se můžeme modlit. 

Farní tábor v Sutých Březích byl mistrov-

ským koncertem farní pastorační práce 

s dětmi a mladými. Podě-

kování patří „šéfdirigentce“ 

Soně Vtípilové a celému 

mládežnickému 

„orchestru“, kde první ho-

usle hráli naši bohoslovci 

Vojta a Petr. Více čtěte     

na dalších stránkách z pera 

jedné z účastnic. 

Poutní reflexe nám připo-

mene události letošní Sal-

vátorské pouti. Nemůžeme 

také nevzpomenout domi-

nikánskou misii, na které jsme se aktivně 

podíleli ať modlitbou, službou, či materiální 

pomocí. Dojem z misií máme jednoznačně 

pozitivní, ale jak vysvítá ze svědectví uvede-

ných níže, obohaceni byli i sami misionáři, 

v Chrudimi se jim líbilo. Dnes tedy ve zpět-

ném pohledu děkujeme Pánu Bohu za vše-

chny jeho prázdninové dary.  

S pohledem upřeným do nadcházejících dnů 

prosíme o pomoc Ducha svatého nejen     

pro naše školáky a studenty, ale také         

pro každého z nás. S některými se vydáme 

už v pátek 5. 9. do Polska po stopách         

sv. Jana Pavla. Tomuto svatému papeži bu-

deme svěřovat naše rodiny i naši farnost. 

V druhé polovině září začnou kurzy Alfa.     

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

pokračování na str. 2 
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Letos pro nás Salvátorská pouť začala již   

ve středu, kdy jsme slavili svátek Proměnění 

Páně. Na něj pak navazovaly další poutní 

dny s již tradičním a osvědčeným progra-

mem od čtvrtečního večera až do neděle. 

Stihneme se díky jednotlivým večerům uv-

nitř naladit a usebrat a jsme pak připraveni 

lépe pojmout, pochopit 

a prožít velkou slav-

nost.  

Ve čtvrtek jsme mohli 

vyslechnout povzbudi-

vou přednášku MUDr. 

Marie Svatošové, za-

kladatelky hospicové-

ho hnutí. Řeč však 

nebyla o hospicích, ale 

o evangelizační aktivi-

tě - kurzech Alfa, které 

v Chrudimi začnou 

v září. 

V pátek jsme prožili 

pěkný čas při Večeru 

chval v kostele         

sv. Kateřiny, zvláštní 

atmosféra netradičně 

vyzdobeného kostela, 

svíčky, vše bylo ještě 

umocněno tmou a 

světlem. Co je víc než chválit Pána? 

Sobotní večer již tradičně patří zpívaným 

nešporám a po nich adoraci před vystavenou 

Nejsvětější svátostí spolu s milostným    

obrazem. Můžeme vnímat Pána všemi smys-

ly a ještě něčím navíc a nechat Jej, aby 

na nás spočinul svým pohledem. 

V neděli jsme mohli být účastni dvou pout-

ních mší svatých. Při ranní bohoslužbě       

P. Jiří v homilii mluvil o tom, že se nemáme 

bát vystavit se pohledu Salvátora – Spasite-

le. 

V Jeho Tváři najdeme 

laskavost, porozumě-

ní, ale také bolest.    

On má pochopení    

pro vše hezké, ale i 

těžké, co prožíváme, 

protože to sám také 

prožil.  

P. Lukáš Jan Fošum, 

člen České domini-

kánské provincie, 

který předsedal slav-

nostní bohoslužbě, 

nám v poutním kázání 

jako „hospodář, který 

vynáší ze svého po-

kladu nové i staré“ 

(Mt 13,52) nabídl 

starý i nový pohled  

na chrudimskou úctu 

k Salvátorovi i na náš 

život. Bohoslužbu 

hudbou a zpěvem doprovodily spojené sbory 

a chrámový orchestr.  

Při závěrečném žehnání milostným obrazem 

jsme obdrželi posilu na cestu do všedních 

dnů.                                 -pp- 

Salvátorská pouť 

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

U nás je to zcela nová aktivita, a proto poci-

ťujeme jisté rozechvění. Věřím, že někteří 

z vás se zúčastní a mnozí se zapojí přímluv-

nou modlitbou do tohoto projektu. Prosím 

vás o to! 

To jediné, co máme ve svém životě v moci, 

je přítomná chvíle, v ní se dnes ohlížíme 

zpět se slovy: „Bohu díky!“, v ní se dnes 

díváme k zítřku se slovy: „Přijď Duchu 

svatý!“ 
 

S požehnáním otec Jiří 
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Cyklovýlet do Rakouska 

 

Není to tak dávno, co jsme pro velký zájem 
o farní cyklovýlet do Rakouska byli zapsaní 
na „čekací listině“ a doufali, že se uvolní 
nějaké místo. 

O pár týdnů později, jako mávnutím kou-
zelného proutku, stojíme brzo ráno na par-
kovišti pod rakouskými Alpami. Čekají nás 
4 společné dny plné zážitků, s pro nás v tu 
dobu neznámými lidmi. 

Výlet začínáme prohlídkou starobylého 
centra Salzburgu. Parkujeme na jednom 
z náměstí, odkud se jdeme podívat do sal-
zburgské katedrály. Ta nás uchvátila nád-
herně zdobený-
mi stropními 
malbami a ně-
které z nás také 
čtyřmi do čtver-
ce umístěnými 
varhanami. Pro-
jítím změtí uli-
ček a pomocí 
lanovky jsme se 
dostali na hrad 
Hohensalzburg. 
Před námi se 
otevřel úplně 
nový prostor.  
Na jedné straně 
vidíme celé 
město s jeho 
věžičkami a širokou řekou, na straně druhé 
se před námi tyčí masivní Alpy ve své krá-
se.  

Druhý den jsme vyrazili na kolech za jeze-
rem Traunsee. Opět se nám naskytla mož-
nost kochat se horskou krajinou s loukami, 
skálami, průzračně čistými jezery a vším, 
co k této přírodě neodmyslitelně patří. Věcí, 
která nás mile překvapila, bylo chování 
rakouských řidičů vůči cyklistům. Neměli 
sebemenší problém pustit celou naši skupi-
nu přes křižovatku. Kolem oběda nám zača-
lo pršet, a   tak   všichni   nasadili   barevné    

pláštěnky.  Cestou  se  naše  skupina  mírně  

 

rozdělila, ale všichni jsme se zdárně sešli 
v našem druhém kempu. 

Následující ráno opět pršelo. Po poradě 
jsme se rozhodli, že nepůjdeme nahoru     
na horu Traunstein, ale turistický výšlap 
vyměníme za pobyt v termálních lázních. 
Všichni jsme si ty 4 hodiny užívali. Někdo 
v masážních bazéncích, jiný ve vířivkách   
a někdo (čti já a další mladí) také hromad-
ným vláčkem ve venkovním bazéně 
s proudem vody, který nás vozil neustále 
dokola. Večer, jako všechny ostatní, jsme 
společně zpívali známé písně za doprovodu 
hudebních nástrojů. 

V úterý, posled-
ní den našeho 
pobytu, už nás 
čekala jen po-
hodová cesta 
k jezeru Atter-
see. Cestou 
jsme, jako kaž-
dý den, zalepili 
a vyměnili pár 
duší. Kolem 
poledne jsme 
dojeli k našemu 
autobusu a     
po bleskovém 
naložení kol už 
nás čekala jen 

cesta zpátky – domů. 

Po celou dobu našeho výletu s námi byl 
otec Jiří. Každý den jsme s ním slavili mši 
svatou, na pro nás nezvyklém místě - ven-
ku.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat or-
ganizátorům i ostatním lidem, kteří se podí-
leli na přípravách a realizaci výletu.        
Dík patří také všem, kteří nás přátelsky 
přijali mezi sebe a vytvořili s námi perfekt-
ní společenství. Děkujeme za prima stráve-
né čtyři dny a, dá-li Pán, za rok na shleda-
nou. Přidáte se? 

              Lucie a Michal 
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Je 27. 7. kolem druhé hodiny odpolední. 

Přípravy vrcholí, dolaďování detailů je 

v plném proudu. Tým vedoucích se snaží, co 

může. A již za chvíli přijíždějí první účastní-

ci. Farní tábor v Sutých Březích právě začí-

ná… 

    Tento rok si pro nás vedoucí připravili 

dokonce desetidenní farní tábor s tématem 

„Piráti“. Dne 27. 7. 2014 ve tři hodiny byl 

sraz v krásném tábořišti (vlastně přístavu) 
Suté Břehy. Více než třicet účastníků různé-

ho věku se dostavilo ve smluvený čas 

(nedočkavci ještě dříve), aby mohla být za-

počata naše plavba po moři za pokladem 

kapitána Černé vši a otce Williama Kidda. 

    Takový poklad, to je lákavá věc, proto 

jsme se téměř ihned přihlásili do posádky již 

zmíněného nynějšího kapitána Williama 

Kidda. 

    Poté, co každá skupina získala svoji loď, 

jsme vyrazili na výpravu za bohatstvím. Pří-

stav Suté Břehy jsme opustili téhož dne poz-

dě večer. Tady musím vyjádřit svůj obdiv ke 

stavu lodi i jejím vnitřním prostorám: kajuty 

byly útulné, dostatečně velké a pohodlné, 

záchodky byly na lodní poměry také obstoj-

né. Nesmím vynechat ani kuchyni, které 

vládla znamenitá lodní kuchařka, takže hlady 

jsme rozhodně netrpěli. 

    Ale nyní zpět k plavbě. Zádrhel spočíval 

v tom, že jsme jaksi přišli o mapu k pokladu 

(nikoliv naší vinou, to Bílá lebka, která nás 

potom ještě mnohokrát potrápila ve snaze 

získat poklad jako první). Přesto jsme měli 

alespoň základní směr a během vzájemného 

předjíždění a soupeření skupin jsme se do-

pravili na ostrov a začali s průzkumem okolí, 

objevováním dosud neobjeveného a snažili 

se vypátrat místo, kde je zakopaný poklad. 

    Samozřejmě jsme nedělali jen to. 

    Nezapomněli jsme se také věnovat zábavě, 

oslavovat četné narozeniny ostatních námoř-

níků a též se věnovat modlitbě a mším sva-

tým. Tady bych ráda poděkovala otci Jiřímu 

a otci Radkovi, že si na nás udělali čas a při-

jeli za námi. 

    Nu a pak najednou jsme to místo, kde le-

žel poklad, našli. To bylo den poté, co umřel 

pirát Starej Terry (nechť odpočívá v pokoji). 
Zatímco jsme se šli pomodlit k jeho hrobu, 

ničemné bratrstvo Bílé lebky nás předběhlo 

s kopáním pokladu. Strhla se bitva, jenže se 

strategií našeho kapitána Wiliama Kidda 

Lebka zkrátka neměla šanci a poklad byl 

záhy náš (a taky samozřejmě právoplatného 

dědice). Oslavy, které večer následovaly, 

stály opravdu za to. 

    Jakožto účastník jsem byla a vlastně ještě 

stále jsem z tábora nadšená. Líbilo se mi 

úžasné zpracování tématu piráti, také proma-

kané kostýmy vedoucích. Dále oceňuji roz-

manitost programu.  Zatímco jsme  na  jednu  

stranu soupeřili a dobývali území, na druhou   

Tábor Suté Břehy 2014 
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stranu náš čekaly aktivity jako večerní film 

(velmi dobrá volba), výsadek (naprosto neza-

pomenutelné), nebo již zmíněný pohřeb ze-

snulého piráta, což pro nás všechny byla 

velká rána. 

       Ačkoliv se program zdá nabitý 

k prasknutí, vedoucí na nás mysleli                

i v oblasti odpočinku, takže bylo vždycky 

dost možností, jak nabrat síly na další prů-

zkum ostrova. Snad nikdy nenastala situace, 
kdy bychom se nudili. S ostatními námořní-

ky, i s těmi zkušenými (tedy vedoucími) byla 

totiž pořád legrace. S počasím jsem také 

spokojená, občas sice pršelo, ale to nebylo 

nic, co bychom nedokázali společně překo-

nat. Tábor též přál vzniku různých uskupení, 

například Karanténů. 

    Na nějakou negativní kritiku tu ani není 

místo, protože mě nenapadá, co bych mohla 

vytknout. 
    Závěrem bych chtěla ještě jednou říct, že 

se mi tábor opravdu líbil a oceňuji neúnav-

nou práci vedoucích. A pochopitelně se tě-

ším na tábor 2015. 

                                   Magdaléna Fiedlerová 
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V Chrudimi proběhla ve dnech 17. – 24. 

srpna 2014 katolická misie – Týden porozu-

mění.  Spolupořádala ji místní katolická 

farnost spolu s Kazatelským střediskem Čes-

ké dominikánské provincie. První kontakt 

s dominikány proběhl již v roce 2013. Orga-

nizační vedoucí misijního týmu dominikán-

ský terciář Martin Rosenbaum několikrát 

navštívil Chrudim. Při jednom z prvních 

setkání představil projekt městské misie 

farníkům. Pastorační rada farnosti pak dala 

misii zelenou a pomalu začaly přípravy. 

Dominikáni vedli ve farnosti postní duchov-

ní obnovu a P. Pavel Mayer, spirituál týmu, 

zde sloužil jednu neděli mši svatou. Tehdy 

jsme požádali bratry a sestry o modlitební 

spolupráci. Na faře byly připraveny karty 

jednotlivých ulic města s modlitbou za mi-

sie. Lidé karty rozebrali, aby se za „svou 

ulici“ několik měsíců modlili. Tak byla při-

pravena půda pro příjezd dominikánského 

misijního týmu. 

V něm se vystřídalo čtyřicet lidí, z nich bylo 

sedm bratří dominikánů, dvě dominikánky, 

deset dominikánských terciářů, dva přátelé  

z Net for God, řada dalších účastníků prošla 

formací Hnutí Světlo-Život. V rámci progra-

mu přijelo misii podpořit dalších osmnáct 

..lidí (tři hudební tělesa a dva přednášející), 

nepočítaje místní smíšený pěvecký sbor Sal-

vátor. Aktivně se samotnou misií pomohlo 

asi dvacet místních farníků plus řada dalších, 

kteří se modlili při adoracích během progra-

mu nebo doma. Farníci také přispívali        

do misionářské kuchyně výbornými buchta-

mi, ovocem a zeleninou. 

Misijní tým přinesl do Chrudimi zkušenost 

živé církve, živého společenství s Kristem 

uprostřed. Byl pestrou a různorodou skupi-

nou, která však táhla za jeden provaz, které 

šlo o jednu společnou věc. Dominikáni uká-

zali v Chrudimi také církev chudou, obětují-

cí se, dávající se: Oddělili ze svého volna 

čas pro cizí farnost, spokojili se s noclehem 

na zemi a se dvěma sprchami, trpělivě nesli 

nepohodlí a námahu, někdy i odmítnutí lidí. 

Spolu s místními zde byli také církví, která 

se modlí a slaví svého Pána. Společná mod-

litba vše předcházela a provázela, zvláště 

nezapomenutelné byly večerní adorace. Tým 

představil církev otevřenou a nebojácnou, 

vycházející ze sebe, ze svých zajetých kolejí 

a stereotypů k těm, kteří ještě nepoznali Bo-

ží lásku. Poděkování patří Pánu Bohu, všem 

členům misijního týmu i členům chrudim-

ského farního společenství. Ať zasetá setba 

vydá Boží plody!        

                                                P. Jiří Heblt 

Týden porozumění 
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 V pátečním odpoledni jsme se vydali po 
faře a do ulic, abychom zjistili, jaká je 
atmosféra mezi účastníky misií, jak Týden 
porozumění vnímají misionáři, farníci      
i chrudimští obyvatelé. 

V čem vidíte důležitost takových akcí, 
jako jsou městské misie? 

P. Lukáš, kněz z řádu 
bratří kazatelů: Kromě 
důležitosti, kterou to má 
pro mnoho lidí, kteří se 
s evangeliem ještě nese-
tkali nebo se setkali velmi 
málo, to má důležitost      
i pro ty, kteří evangelizu-
jí, včetně mě samotného, 
protože mohou znovu 
prožít svou víru a také se 
v ní posunout dál. 

Proč jezdíte na misie? 

Laická sestra Hana Klá-
ra: Myslím si, že misie 
jsou Boží dar pro lidi,    
ke kterým jdeme, ale        
i pro nás, takzvané evan-

gelizátory. Při misiích vždy roste moje 
víra a radost z Boha. Vždycky, když se 
sdílím o svou víru, tak se tohle opravdu 
děje, že jsem hodně obdarovávaná. Plus 
vím, že to po nás Pán Ježíš chce. Některá 

setkání a rozhovory 
s lidmi jsou hluboké         
a vidím, že se Bůh dotýká 
při misií lidí, lidských 
srdcí, a to je velká věc.  

Jak se Vám v Chrudimi 
líbí, jak se daří? 

Valentin, člen týmu: Mám 
se tu moc dobře, mně se 
tady líbí. Jsem tu dobro-
volně ve svém volnu, já si 
to vyloženě užívám. Kázat 
evangelium mě baví. Se-
tkám se se zajímavými 
lidmi, některé znám už 
mnoho let, někteří jsou 
noví. Jsem rád, že se akce 

dělá ve spolupráci s místní farností, což je 
základ úspěchu. Jsem spokojený. 

 

Městské misie - anketa 

 



Jak ses dostal k práci na misiích, proč   
na ně jezdíš? 

Martin, pracovník s dětmi: Sestra Petra 
hledala někoho, kdo má vztah k dětem    
a kdo by s nimi na misiích pracoval. Tak 
vznikl tým pro práci s dětmi. Je fajn, že 
v rámci misií máme vyhrazený prostor 
pouze pro děti. Připravujeme pro ně hry, 
pohádky, vyprávění, ale mimo to také 
program, který se týká duchovna. Povídá-
me si o svatých, například o Dominikovi 
nebo Anežce České. Cílem je dát ponau-
čení, nabídnout něco hezkého, protože 
dnes děti často nevědí, co by… Chceme 
jim věnovat svůj volný čas, aby nepřilnu-
ly ke špatnému. Jsme za to Bohu vděční, 
že můžeme předat dětem Boží tajemství, 
lásku. 

Jak se ti sloužilo, jaké byly děti? 

Petra Diana, pracovnice s dětmi: Jsem 
ráda, že jsem tady mohla být. S dětmi se 
mi to, myslím, dařilo a líbilo. Byly to 
různorodé děti, děti z vaší farnosti, 
z okolí… Včera jsme tady měli děti 
z nějakého stacionáře, které přivedla jed-
na paní. Každý den byl různorodý. Jsem 
ráda, že děti přicházely a že jsem jim 
mohla předávat Pána Ježíše, Jeho lásku, 
že jsem je mohla někam posouvat vždy   
o kousek blíž. Každý den jsme začínali    
a končili modlitbou, mluvili o nějakém 
svatém, hráli si, program je také prováza-
ný Božím slovem, příběhy. Líbilo se mi 
to. I já odjíždím obohacena o Boží lásku, 
kterou dávají děti. 

Jak se v Chrudimi a na faře cítíte? 

Markéta, pracovnice v kuchyni: Chrudim 
je nádherná. Jednak mě překvapuje, co 
tady máte. Řekla bych ne Praha stověža-
tá, ale Chrudim stověžatá. Jsou tady straš-
ně hodní lidé. Dostávali jsme spoustu 
dobrot, ovoce, zeleninu… jako doma. No  

a tady v kuchyni je to služba. Někdy tro-
chu sebezápor, ale dá se to vydržet. 

Sestra Vojtěcha z České kongregace ses-
ter dominikánek: Byla moc pěkná atmo-
sféra mezi farníky, moc pěkná atmosféra 
mezi lidmi, kteří sem na faru přicházejí, 
hodně fajn otevření lidé ve farnosti. Moc 
děkujeme za bohatství dobrot, co nám 
nosily farnice, zvláště děkujeme paní 
cukrářce za každodenní přísun dobrot, ale 
každému, kdo přispěl ovocem, zeleninou, 
buchtami... Je to úplně výjimečné místo. 
Není to všude tak běžné… 

Máte z pouličních setkání nebo jiných 
kázání nějaké hezké svědectví? 

P. Ludvík, kněz z řádu bratří kazatelů: Já 
bych nerad vytvořil dojem, že nějaká se-
tkání nejsou hezká. My věříme, že i ta 
setkání, kde nás člověk s „Díky“              
a „Na shledanou“ téměř odbyde, mají 
smysl.    Z tohoto pohledu bych řekl, co 
mně přijde krásné: že i ty negativní reak-
ce, odmítavé nebo neutrální, vždycky 
byly (až    na velice vzácné výjimky) 
zdvořilé a ohleduplné, a lidé se na nás 
nikdy nedívali jako na fanatiky a sektáře. 
Takže tohle je možná nejdůležitější do-
jem, který jsem získal a který je možná 
důležitější než nějaká ta konkrétní setká-
ní. Bylo jich pár, která bych označil       
za nějaká výraznější, kdy se nám skuteč-
ně podařilo pobavit se s lidmi víc           
do hloubky. Zrovna teď jsem potkal tako-
vý mladý pár, který se sice označoval    
za neznabohy, ale mohli jsme se obohatit 
vzájemně. Nebylo to vůbec nepříjemné, 
z obou stran konstruktivní, i když jsme se 
rozešli bez nějakého hmatatelného vý-
sledku. Především bych vyzdvihl atmo-
sféru, která byla přívětivá a přijímající     
i u těch, kteří nechtěli přijít na nějaký 
program nebo si vzít letáček. 

 

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  

Městské misie - anketa 



S t r á n k a  8    S a l v á t o r  

 

Jak dlouho se pouliční evangelizaci věnu-
ješ a jakou s ní máš zkušenost? 

Mirek, misijní tým, člen komunity Chemin 
Neuf: My jsme zkušenost s evangelizací 
získávali jako společenství 
v Bartošovicích v Orlických horách ještě 
dříve, než komunita Chemin Neuf přišla 
do České republiky. Měli jsme evangeli-
zační kurzy na faře, chodili jsme do oko-
lí… S příchodem komunity, jsme jezdili 
po různých místech, a tam jsme slouži-
li… Je to již několik let, a je to něco,     
co člověka drží u srdce a kde se nějak 
potkává s živým Bohem. Zvláštním způ-
sobem ho Bůh obdarovává… Připomíná 
mi to staré Izraelity, kdy oni si znovu 
připomínali a znovu prožívali Boha, který 
pro ně byl tak důležitý, v tom okamžiku, 
kdy o něm znovu jenom promluvili. To se 
mi stává znovu takovou sladkou chutí   
při evangelizaci, jako by se Pán znovu, 
nebo ne jakoby, ale věříme a při evangeli-
zaci vidíme: Bůh se zjevuje a přímo se 
manifestuje v tom, že někdo přijde           
a při rozhovoru se svěří s tím, co prožívá. 
My můžeme nabídnout přímluvnou mod-
litbu, pozvání. Tato misie je výjimečná 
v tom, že je zpracována do detailu, ale     
i tím, co obzvlášť oceňuji, že se myslí   
na to, a co potom. Jsou připraveny kurzy 
Alfa, kam my ty lidi můžeme posílat.   

My často vidíme, že řeší zásadní otázky, 
zmatky a potřebují ošetření v tom, že je 
můžeme pozvat na příjemnou večeři 
v dobrém prostředí, do důvěryhodné spo-
lečnosti dobrých lidí, kde mohou tyto své 
otázky ventilovat, mohou se zeptat, ne-
musí se bát, že budou ztrapněni. A ještě 
se u toho dobře najedí, ještě se seznámí   
a povzbudí se. Díky Bohu za toto dílo     
a za Vaši službu.  

Jak se naplnila či nenaplnila očekávání 
misií tady v Chrudimi? 

Martin Rosenbaum, hlavní koordinátor 
projektu: Ono se to vždycky špatně měří, 
protože v církvi a v Božím díle je to zpra-
vidla tak, že jeden zasévá a druhý sklízí, 
takže to má několik různých rozměrů. 
Jedna věc je farnost. Farnost mě moc pří-
jemně překvapila. Dokonce jsme si říkali, 
že je to nejlepší farnost, ve které jsme 
kdy byli. Včera například to zázračné 
rozmnožení muzikantů, to nás potěšilo 
strašně moc. Poté, co naši muzikanti vy-
padli… Jinak samozřejmě ty reakce       
ve městě jsou různé. Od velice krásných  
a pozitivních setkání až tedy po to, že se 
někdo potřebuje vykřičet a vykřičí se     
na nás, to je vždycky tak. Ale celkově 

mám pocit, že to běží docela hezky,        
je nám tady dobře. Na začátku jsme měli 
trochu pocit, že nám náš úhlavní nepřítel 
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okopává kotníky, ale to taky patří k věci, 
už okopával i hůř. 

Co říkáte na dominikánské misie? 

Marie, 53 let: Je to určitě krásná a po-
třebná věc. Já jsem takový člověk, který 
má ke všemu pochybnosti, já na to kou-
kám okem spíš toho nevěřícího a říkám 
si, co to asi s nimi dělá. Nicméně si mys-
lím, že je to potřeba, protože ti lidé nevě-
dí o Bohu vůbec nic. O nás křesťanech 
absolutně nic neví, jenom to, co jim řek-
nou v televizi, což často bývá zkreslené    
a záporné. 
Ve mně bo-
juje to – 
když někdo 
mluví o Bo-
hu, tak já 
jsem raději 
zticha, raději 
o tom moc 
nemluvím, 
aby se na mě 
náhodou 
nekoukali 
špatně, a teď 
najednou se 
tady mám 
přidat a ve-
řejně hlásat 
před koste-
lem, což je absurdní. Ale říkám si, že je 
to asi potřeba, že nám asi nezbyde, než to 
takhle dělat. Jinak jsme jak chráněná fau-
na, flora, spolek folklórních dobrodruhů, 
kteří vzpomínají na něco, co tady už není. 
Ale my tady jsme a máme co říct.  Musí-
me o tom mluvit, ale takovou formou, 
abychom lidi neumlátili, abychom k nim 
byli opatrní. 

Jaká jste měla očekávání před misiemi, 
jak se tato očekávání naplnila? 

Farnice Alena: Já jsem nějaká velká oče-

kávání neměla, já jsem si spíš myslela, že 
se mě to moc netýká. Že se to týká spíš 
těch, kteří hledají nebo jsou si nějak ne-
jistí. Trošku jsem se toho obávala, reakce 
cizích lidí, těch, kteří nechtějí Boha při-
jmout. Ale během misií jsem zjistila, že 
to má pro mě velký význam, nevím, jak 
reaguje okolí a nevěřící, ale já jsem nad-
šena každodenním programem a tím, jak 
misie vpluly do mého nebo našeho živo-
ta. Moc se mi to všechno líbí a doufám, 
že to bude mít význam pro ty, kteří se 
Bohu brání, nebo ho pořád hledají. 

Zaregistro-
vala jste 
konání Týd-
ne porozu-
mění?  Jak 
misie vní-
máte? 

Žena, 55 
let: Slyšela 
jsem, jak 
mluví         
a zpívají   
od pondělka 
na náměstí 
… Mně to 
nezajímá. Je 
to jejich 
věc.  

Muž, 40 let: Když jsem šel přes město, 
tak jsem si někoho všiml. Ale jinak o tom 
nic nevím. Osobně jsem si s nikým nepo-
vídal, protože já chodím jenom do práce 
z práce, výjimečně to vezmu přes krám… 
Když mě to moc neotravuje, tak je mi to 
vcelku jedno. Nemám na to názor, že by 
se mi to líbilo, nelíbilo, prostě to neřeším. 
Každý má svoji hlavu a svůj rozum, jsme 
dospělí, ne? 

Muž, 44 let: No, všiml jsem si... Já to 
řeknu takhle. Od té doby, co jim stát    

Městské misie - anketa 



S t r á n k a  1 0    S a l v á t o r  

narval ty miliardy, tak mě to nezajímá. 

Žena, 68 let: Setkala jsem se s nimi tady 
u baráku. Sedí, rozdávají nějaké letáčky, 
jsou sympatičtí a hodní. Bavila jsem se 
s nimi. Minulý týden tady byla děvčata,    
s nimi jsem si 
víc povídala. 
S holkami si 
člověk víc ro-
zumí… Určitě 
je dobré, že 
tady jsou. Bylo 
to pěkné. Já 
pocházím 
z Pardubic,       
a tam jsem ni-
kdy nic takové-
ho neviděla. 

 

 

 

Vzkaz chrudimským farníkům 

P. Jan, kněz z řádu bratří kazatelů: Chtěl 
bych především poděkovat. Na prvním 
místě za modlitbu a takovou velice vstříc-
nou podporu celé akce, za ochotu se na ní 
podílet, zvlášť mladým, kteří se zapojili 
do misijního týmu, a všem dalším, kteří 

se nějak účastnili oficií, modliteb, kteří 
zařizovali a pomáhali. Chtěl bych podě-
kovat i všem ostatním, kteří měli rozděle-
né ulice a modlili se za ně, a všem, kteří 
přidali další modlitby a jakoukoli oběť. 
Bylo to poznat. Víte, my netušíme, co se 
tu stalo, to nikdo z nás netuší, ale není to 
jenom výsledek misijního týmu, ale pře-
devším sklizeň toho, co jste zasévali trpě-
livě vy. 

P. Pavel, duchovní vedoucí misie: Rád 
bych řekl, že mám radost, že díky Vám 
všem v čele s o. Jiřím se mohla misie 
v Chrudimi uskutečnit. Myslím si, že to 
je důležitý rozměr poslání církve, dokon-
ce takový základní, neprominutelný roz-
měr naší církve, a tím, že se hodně farní-
ků zapojilo do misie, jste si sami mohli 
zkusit, že být otevřený vůči druhým         

a zvěstovat 
evangelium, 
hlásat Boží 
slovo, je něco 
normálního, 
čeho se nemu-
síme bát, co 
můžeme dělat 
stále. A tak to 
poselství, které 
bych Vám 
chtěl nejvíc 
říci, je, že mi-
sie tímto týd-
nem nekončí. 
Tam, kde je 
živá církev, je  

i živé a stálé zvěstování evangelia, a že 
to, co jsme zde dělali třeba trošku inten-
zivněji, můžeme a máme dělat stále. Pán 
Bůh zaplať za všechno, co jsme tu mohli 
s Vámi prožít. Bůh Vám žehnej v další 
misii naší drahé matky Církve.  

-jh- -sv- 
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Letní dominikánské misie skončily, jiné 

začínají! 

Jak už jsme mnohokrát avizovali, 

v polovině září odstartujeme kurzy Alfa, 

které jsou vyzkoušeným a osvědčeným 

nástrojem evangelizace. Nestavíme na ze-

lené louce, ale můžeme se opřít  o pozi-

tivní zkušenosti jiných církví a farností. 

Věříme,  že  je  to   dílo   Bohem   chtěné,  

ve kterém On působí a kterému žehná.   

Je však téměř nemyslitelné, aby 

„fungovalo“ bez našeho přičinění. Ne, že 

by Bůh nebyl schopen působit i bez nás, 

zázraky se samozřejmě dějí, ale zároveň 

nás Pán povolává k tomu, abychom        

se stali dělníky na jeho vinici a na díle 

spásy se podíleli. Prosíme o podporu Al-

fy. Takovým způsobem, který je pro Vás 

možný, ve kterém se cítíte dobře. Ne-

chceme, aby se kurzy staly záležitostí 

několika málo spolupracovníků. Přejeme 

si, aby tuto aktivitu vzala za své celá far-

nost.  

V týdnu městských misií jsme se mohli 

každý den potkávat s odvahou, odhodlá-

ním, nasazením misionářů. Lidé, kteří 

přijeli ze všech koutů naší republiky, in-

vestovali svůj volný čas a energii, aby 

zvěstovali Chrudimi (a nejen té katolické) 

Krista. Nyní můžeme na jejich snahu na-

vázat a jejich úsilí zužitkovat. 

JAK KONKRÉTNĚ? 

Modlitbou, obětmi 

„Bez Božího požehnání, marné lidské 

namáhání.“ Prosíme o modlitbu za účast-

níky. Ať Pán povolá ty, kteří se ptají, ty, 

kteří hledají, ty, kteří znají, ale málo, ty, 

kteří chtějí prožít společenství, ty, kteří se 

cítí na okraji církve… Ať zaslechnou 

Jeho hlas ti, pro které nastal příhodný čas 

zakusit kurzy Alfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitební službou 

V průběhu večerního setkání bude otevře-

na kaple s výstavem Nejsvětější Svátosti 

k adoraci. Modlitební služba bude dlít 

před Pánem a odevzdávat mu právě pro-

bíhající setkání (od 19:00 do 21:30).     

Na každý večer prosíme o pomoc jedno-

ho či více lidí. K této službě se hlaste      

u Petry Pudilové.  

Studená večeře pro účastníky 

Součástí setkání je společná studená ve-

čeře. Prosíme šikovné rodiny nebo hospo-

dyňky o přípravu jídla (dle Vaší fantazie) 

pro cca 30 lidí (počet upřesníme na zákla-

dě přihlášek). Bližší informace Vám podá 

Klára Fidlerová, na kterou se též můžete 

obracet s nabídkou pomoci.  

Osobní pozvání 
Všichni ti, kteří mají s kurzy letitou zku-

šenost, vypovídají, že účastníky je třeba 

vymodlit a pak také osobně pozvat. 

Pozvěte své známé, přátele, případně      

je na Alfu doprovoďte a účastněte se 

s nimi. 

Přihlásit se 

Kurzy Alfa jsou otevřeny naprosto všem. 

Máte-li chuť se kurzů Alfa osobně účast-

nit, neváhejte se přihlásit. Bližší informa-

ce o kurzech a přihlášení najdete            

na www.kurzyalfa-chrudim.cz 

                   -sv- 
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Kurzy Alfa 
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PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ROKU 2014 

 

Říjen 

11. 10.      Diecézní setkání Ministrantů v České Třebové 

18. 10.     Tradiční podzimní vejšlap – tentokrát na Kralický Sněžník 

21. 10.      Přednáška Ing. Julia Kahance „Lokální pronásledování, nebo  

       globální válka proti křesťanům“ 
 

Listopad 

8. 11.     Přednáška Mgr. Jana Špinara „Rozvod v církvi?“ 
 

Prosinec 

29. 11.    Vití adventních věnců, výtvarná dílna pro děti 

5. – 7. 12.  Adventní duchovní obnova – P. ICLic. Karel Moravec 

7. 12.     Mikulášská besídka 
 

Pravidelné: 

Net for God: 26. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 12. 
 

Scholička: od 15. 9. - každé pondělí od 17. hodin 
 

Dětské bohoslužby: 31. 8., 9. 9., 21. 9., 30. 9., 19. 10., 21. 10., 16. 11., 25. 11.,    
            9. 12., 21. 12. 
 

Kurzy Alfa: každý čtvrtek od 18. 9. do 11. 12. 
 

Náboženství:  (od 2. a 3. 10.)   

       Předškoláci + 1. třída  čtvrtek 15:30 – 16:15 

       2. – 3. třída   čtvrtek 15:45 – 16:45 

       4. – 5. třída   čtvrtek 16:30 – 17:15 

       6. – 9. třída   pátek 15:15 – 16:00 

       (od 17. 9.)  ZŠ Husova a Peška  středa 13:45 – 14:30 
 

Katechismus katolické církve - termíny budou zveřejněny v září 

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

