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Slavnost Krista Krále uzavře-

la náš církevní rok a doba 

přípravy na Vánoce nabrala 

jasnější kontury. ADVENT, 

to je označení pocházející z 

latinského slova „adventus“, 

což znamená příchod. Myslí 

se zde na příchod Vykupitele 

Ježíše Krista a ve vstupní 

modlitbě 1. adventní neděle 

si tento příchod hned připo-

mínáme: Všemohoucí Bože, 

očekáváme příchod našeho 

Pána Ježíše Krista a prosíme 

Tě, ať konáme spravedlivé 

skutky, připravujeme se na 

setkání s ním… 

Každoročním prožíváním 

adventu a slavením adventní 

liturgie církev zpřítomňuje 

očekávání starozákonních 

proroků, kteří připravovali 

lidstvo na příchod Mesiáše. 

Tím, že se věřící vžívají do 

atmosféry této dlouhé přípra-

vy na první příchod Vykupi-

tele, oživují zároveň touhu po 

jeho druhém příchodu na 

konci časů, ale rovněž do 

svého vlastního života. 

Adventní čas nás připravuje 

na Vánoce. Jako každý rok 

chceme do této přípravy při-

nést i něco nového, anebo 

znova se odhodlat, oživit se, 

pro Ježíše Krista. Snad by 

nám pomohlo základní rozli-

šení, oč v adventu jde. Ne-

mám se ptát: Na co se na 

Vánoce těším? Na co se na 

Vánoce těšíš? 
 

Otázka pro nás s jasnou od-

povědí zní: Na KOHO se 

těšíš? 

P. Štefan Brinda               

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Jaká je správná Jaká je správná 

odpověď?odpověď?  

Pozdrav z věčného městaPozdrav z věčného města  

Milí farníci, 

jsme rádi, že vás aspoň na dálku můžeme 

pozdravit a popřát vám požehnané prožití 

adventu. Dostali jsme možnost se s vámi na 

pár řádcích podělit o tom, jak se máme 

v semináři a co právě prožíváme. 

Zní to neuvěřitelně: máme za sebou už čtyři 

a půl roku formace – rok v olomouckém 

konviktu, dva roky v Praze a zatím už skoro 

rok a půl v Římě. Před námi se otvírá už jen  

   poslední čtvrtina přípravy. Na začátku roku 

nás pan biskup veřejně přijal mezi kandidáty 

kněžství a v září nám udělil službu lektora. 

Teď na konci roku jej žádáme o službu ako-

lyty. 

Všechny filozofické, jazykové a další pří-

pravné předměty ve škole už máme za sebou 

a můžeme studovat ty čistě teologické. Tento 

semestr se nám snad nejvíce líbí exegeze 

Nového zákona. Dále se věnujeme morální 

teologii, církevním dějinám, liturgice, tajem-

ství člověka a církevnímu právu. V naší ko-

leji se díky našim představeným a dalším  
 

      pokračování na str. 2 
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Pozdrav z věčného města  -  pokračování ze str. 1 

českým kněžím snažíme na službu kněze 

připravit i prakticky: například jsme se učili 

kázat či teď rozebíráme, jak probíhá příprava 

na manželství. K dispozici máme dva spiritu-

ály: jednak s nimi máme společná setkání     

a dávají nám podněty k rannímu rozjímání, 

ale také jsou nám k dispozici pro osobní du-

chovní rozhovory a ke svátosti smíření.  

Život v Nepomucenu je velmi pestrý – nejen 

tím, že obyvatele tvoří Češi i cizinci. Papež 

je tu téměř na dosah, antické památky na 

každém kroku, všechny baziliky a kostelíky 

mají své kouzlo. Do školy nebo na výlety 

můžeme zajet na kole a téměř každý den zde 

využijeme i kytaru a housle. 

 

Jsme moc rádi, že se můžeme připravovat  

ke službě kněze, že nás pan biskup poslal 

studovat právě sem, že máme skvělé předsta-

vené… Ale přes to všechno musíme také 

zápasit o svoji věrnost Bohu, a tak vám moc 

děkujeme za vaše modlitby a prosíme vás     

o ně i nadále. Děkujeme za vaši podporu 

a těšíme se na Vánoce spolu s vámi v naší 

farnosti… 

 

Vojta Novotný a Petr Soukal 

Dvojvikariátko 

 

 

V sobotu 18. 10. se v Litomyšli konalo dvoj-

vikariátní setkání mládeže, kterého se zúčast-

nilo okolo sedmdesáti mladých. Společně 

jsme začali mší svatou, kterou sloužil          

P. Jäger společně s P. Hertlem a P. Matrasem 

za doprovodu místní scholy. Po mši jsme    

se občerstvili buchtami, které napekly šikov-

né maminky účastníků. Potom jsme se        

ve skupinkách vydali poznávat krásy Lito-

myšle v rámci připravené hry. Chodili jsme 

po stnovištích, řešili zapeklité otázky, které  

 
pokračování na str. 3 
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pokračování ze str. 2 

měly nečekaná rozuzlení; dělaly se  různé  
testy,  luštily zašifrované vzkazy a hrály hry 
jako např. „plavky“. Hlad jsme neměli, pro-
tože na jednom stanovišti na nás čekalo vý-
tečné POPO aneb polední pokrm. Odpoledne 
bylo také o zábavu postaráno, jelikož pro nás 
byly připravené tři semináře. Zajímavá před-
náška o přátelství, krásný film na to samé 
téma a povídání o snoubenectví a všem ko-
lem od novomanželů Kláry a Ondřeje Bara-
bášových. Myslím, že si každý mohl vybrat 
to, co mu vyhovovalo nejvíc. Po těchto semi-
nářích jsme se odebrali do kostela na krás-
nou adoraci, kterou pro nás připravil P. Ve-
selý. Někteří z nás se po adoraci již rozlouči-
li, jiní si vychutnali poslední chvíle 
v čajovně. Čajovna byla příjemným překva-
pením a zakončení dne nám vylepšovala i 
živá klavírní hudba, kterou obstarával Jakub 
Soukal. 

 

Nezbývá mi než pochválit všechny pořadate-

le za skvělé vikariátní setkání, do jehož pří-

pravy vložili nemalé úsilí. 
 

Veronika Burešová 

Jak už se tak trochu stalo tradicí, každý rok 
ve farnosti podnikáme podzimní výstup      
na nějakou horu. Dvakrát jsme zdolávali 

nejvyšší českou 
horu Sněžku. Jistě 
máte mnozí 
v paměti loňskou 
vichřici, která ten 
den na Sněžce 
řádila, ale i mši 
svatou   na vrcholu 
v kapli sv. Vavřin-
ce, po které ustou-
pila mlha a mohli 
jsme se kochat 
výhledy na všech-
ny strany. 

Letos jsme se vydali na Králický Sněžník 
(1424 m) z polské strany. Prvním velkým 
milým překvapením bylo, že se hned 
v neděli po prvním ohlášení zaplnil téměř 
celý autobus. Vyrážíme tedy v sobotu 25. 10. 
2014 v 6:00 hod., ještě za tmy. Autobus nás 
veze do polské vesničky Miedzygórze.       

Po malém občerstvení se vydáváme po čer-
vené značce. Cesta mírně stoupá podél poto-
ka, ale záhy nás značka vede do prudkého 
stoupání mezi kořeny a kameny lesní pěšiny. 
Časem se přidává i mlha. 

Velké nadšení, zvláště mezi mladšími, vyvo-
lávají zbytky sněhu, který se začíná objevo-
vat podél cesty. To ještě netušíme, že Králic-
ký Sněžník dostojí svému jménu. 
S přibývajícími výškovými metry přibývá     
i sníh. První letošní sníh! 

S radostí proto přijímáme útočiště v polské 
chatě Schronisko na Śnieżniku. Po krátkém 
odpočinku se vydáváme dobýt vrchol Králic-
kého Sněžníku. Cesta už vede sněhem kolem 
nádherně zachumelených a namrzlých stro-
mů. Co strom, to umělecké dílo a důvod ko-
chat se    a fotografovat. Na vrcholu zkouší 
slunce prosvítit mlhu. Tak honem společné 
foto, foto s nádherně namrzlými rozcestníky          
a pokračujeme k prameni řeky Moravy. Ně-
kteří neodolávají a koulují se. 

Tradiční podzimní výstup – tentokrát na Králický Sněžník 

pokračování na str. 4 
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Tradiční podzimní výstup – tentokrát na Králický Sněžník        

                                                                pokračování ze str. 3 

Kousek od pramene je socha slůněte, symbol 
Králického Sněžníku, který nemůžeme vyne-
chat. Ale pozor na mlhu a neztratit se! Naš-
těstí mobilní telefony fungují a dolů do Stří-
brnice už zase sestupujeme všichni… 

Autobusem přejíždíme     na Horu Matky 
Boží u Králík, kde už nás vyhlíží místní du-
chovní správce, otec Karel Moravec. S otcem 
Jiřím slavíme v klášterním kostele mši sva-
tou, kterou zpěvem a hudbou krásně dopro-

vázejí naši mladí. Po mši svaté se ještě schá-
zíme ke krátké modlitbě za kurz Alfa. Za dva 
týdny zde účastníci kurzu Alfa prožijí společ-
ný víkend. Tak ať je to požehnaný čas. 

Využíváme pohostinství otce Karla a s chutí 
se zahříváme horkým čajem v klášterní jídel-
ně. Ani se nám nechce odjíždět, ale venku už 
přichází večer… 

Prožili jsme spolu další krásný den, vytvořili 
hezké společenství a zase jsme naše vztahy 
posunuli o kousek dál. Tak díky všem, díky 
otci Jiřímu, že do toho s námi šel a duchovně 
celý den doprovázel, díky nejmladšímu Voj-
tovi, že se nezalekl toho velikého kopce, ani 
sněhu, ani mlhy a že měl tu skvělou červenou 
čepici. Ušli jsme asi 16 km, vystoupali něco 
kolem 850 m, nezalekli se mlhy ani sněhové 
nadílky, všichni ztracení se zase šťastně na-
šli, tak se nabízí otázka na závěr: kam půjde-
me příště? Odpověď neznám, ale jedno vím 
určitě: dá-li Bůh, vyrazíme zase. A rádi. 

Petr Soukal 

Figurální mše – zvláštní způsob slavení nebo 
přežitek? 

Protože se čas od času (nejen) v naší farnosti 
slaví mše sv. způsobem, kdy sbor a hudebníci 
provozují tzv. figurální mši, a protože se tato 
forma u některých věřících nesetkává vždy 
s porozuměním, rozhodl jsem se o tomto litur-
gickém fenoménu pojednat následujícími řád-
ky. Liturgická hudba by totiž více než názoru  
a vkusu jednotlivců či skupin měla podléhat 
parametrům, které na ni klade sama církev,     
a to zejména ve svých platných dokumentech, 
např. II. vatikánského koncilu. Právě nyní před 
Vánocemi je, myslím, dobrý čas si některé 
věci uvědomit, neboť právě toto období          
je již od nepaměti a zvláště v našich           
zemích „kostelním muzicírováním“ doslova                       
charakteristické. 

Liturgická hudba se dělí v zásadě na dvě sku-
piny, složené vždy z několika částí, které se 
při slavení Kristovy oběti vzájemně prolínají. 
Proprium, tzv. proměnlivé části, tvoří zpěvy, 
které se obvykle konkrétně váží k dané slav-
nosti či liturgické době nebo bohoslužebnému 
úmyslu (vstupní zpěv, žalm, aleluja, obětní 
průvod, zpěv ke sv. přijímání, závěr).         
Ordinarium, tzv. stálé části, se textově nemění 
a jsou pro všechny mše sv. úplně stejné (Pane, 
smiluj se, Sláva, Věřím, Svatý, Beránku). Prá-
vě zhudebňováním mešního ordinária vznikla 
v liturgické hudbě postupně jedinečná, umě-
lecky nejhodnotnější církevní forma tzv. figu-
rální mše. Skladby tohoto typu vznikají         
na celém světě i v dnešní době a to většinou  
na latinský text, neboť latina byla II. vatikán-
ským koncilem ponechána jako  bohoslužebný 

Figurální mše  

pokračování na str. 5 
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Figurální mše     pokračování ze str. 4 

jazyk římskokatolické církve. Slavení liturgie 
v národních jazycích bylo pouze dovoleno… 
Také střídání národního jazyka a latiny         
při jedné liturgii není v žádném rozporu 
s církevními předpisy a to zejména v případě 
právě stálých mešních textů, kdy je z jejich 
povahy a postavení význam zcela evidentní.  

Jako člověk, který se zabývá liturgickou hud-
bou nejen prakticky, ale i odborně, jsem se 
několikrát setkal s odmítavým názorem 
(postojem) vůči figurální mši tj. svěření zpěvu 
ordinária pěveckému sboru namísto aktivní 
účasti lidu! Je pravda, že mše sv. probíhala 
před II. vat. koncilem zcela jinak a tzv. aktivní 
účast věřících vlastně nebyla nutná. Dnes 
sloužíme (zpíváme) mši sv. spolu s knězem 
všichni. Odmítání figurální mše je však vede-
no zcela nesprávným a zavádějícím výkladem 
tzv. aktivní účasti lidu (actuosa participatio 
populi). Svatý otec Benedikt XVI. i řada dal-
ších předních liturgiků (J. Overath) vysvětluje 
tento pojem zejména jako aktivní účast ducha, 
kdy je tedy naslouchání hudbě zcela adekvátní 
aktivitou věřícího, v mnohých případech         
i hodnotnější než jakýkoli vnější liturgický 
projev. Benedikt XVI. rovněž poukázal na 
velmi bohatý poklad katolické chrámové hud-
by minulých epoch a zdůraznil, že hudba, 
která vznikla jako modlitba (pro liturgii), má 
být také tímto způsobem užívána. 

Jak správně osobně prožívat figurální mši? 
Řada z nás často od liturgie něco očekává – 
někdo dobrou hudbu, slovo kněze, společen-
ství věřících či „aby to netrvalo příliš dlouho“. 
Hlavní význam liturgie je však v lásce – tedy 
dávat nikoli brát. Mělo by jít především          
o oběť pro našeho Stvořitele. Hned po začátku 
mše sv. zní obvykle zpěvy Kyrie a Gloria, 
které zvláštním a prastarým způsobem oslavu-
jí Pána. Význam a charakter hudby se zde 
blíží stoupající vůni kadidla a uvádějí nás     
do slavnostní atmosféry liturgického mystéria. 
Ve vyznání víry jsou pak často hudebními 
prostředky dramaticky líčené klíčové události 
dějin spásy. Sanctus a Benedictus jsou chvá-
lou velebnosti ve svátosti přicházejícího Kris-
ta. Při Agnus Dei Jej již můžeme tiše adoro-

vat… Provedení celistvé figurální mše dává 
liturgii jedinečný slavnostní rozměr, jež je 
pouhým chorálním způsobem lidového zpěvu, 
byť rovněž důležitým, těžko nahraditelný. 
Zpěv chrámového sboru je zároveň obětním 
darem, podobným těm neseným na oltář. 

Kdysi jsem v jednom článku na podobné téma 
našel toto tvrzení: „Pod klenbou burácí Credo 
in unum Deum a věřící lidé v lavicích mlčí!“ 
s poukazem na teatrálnost dané situace. Mys-
lím, že mohou bez problémů věřící v lavicích 
naslouchat věřícím na kůru, kteří jsou k této 
zvláštní službě povoláni nejen svými hřivna-
mi, ale také usilovnou prací na nácviku mnoh-
dy nelehkých děl. Mnohem teatrálnější je situ-
ace, když 30 % věřících zpívá coby tzv. celé 
shromáždění, zatímco mnozí si ani neotevřou 
zpěvník! Když nám občas pomáhají při litur-
gickém zpěvu lidé, kteří jsou nepraktikujícími, 
uplatňují stejně jako ostatní dar, který dostali 
od Boha. Tím nás obohacují a my zase je – 
přijímáme je do našeho společenství a ukazu-
jeme jim cestu… Setkal jsem se již 
s mnohými, kterým chrámová hudba pomohla 
najít cestu ke Kristu! Třikrát do roka navště-
vují náš kůr také hudebníci, hrající na různé 
nástroje, aby nám pomohli slavit. Většina 
z nich jsou hudební profesionálové – hudbou 
se živí. Zde však vždy hrají zcela zdarma, což 
snad ani nepotřebuje komentář. Jde opět         
o zvláštní dar.  

Za zhruba 500 let doložitelného hudebního 
dění na chrudimském kůru se zde vystřídala 
řada významných osobností a vzniklo úcty-
hodné množství liturgických skladeb. Naším 
cílem je odkaz, který nám předali předkové     
a který je také vyhlášený nejen v naší diecézi, 
udržet a předávat dál. Doufám, že jsem 
v tomto stručném pojednání objasnil základní 
kontury problematiky figurálních mší tak, aby 
tomu každý porozuměl. Přeji vám všem klid-
ný advent a požehnané Vánoce, naplněné hud-
bou, která vyjadřuje radost z narození Spasite-
le. 

MgA. Tomáš Židek Ph.D., regenschori 
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Kdy a kde jste 

se narodila, 

jaké bylo vaše 

dětství a dospí-

vání? 

Narodila jsem 

se v r. 1928 

v Dolním Bez-

děkově jako    

5. dítě ze 6. 

Čtyři starší 

bratři zemřeli, takže jsem vyrůstala pouze 

s mladším bratrem. Rodiče měli menší hos-

podářství, kde jsme museli pomáhat s lehčími 

pracemi: v kuchyni, u drůbeže, vybírat bram-

bory, obracet seno… Ale dojit jsem se nena-

učila (smích). Každou neděli jsme chodili    

do Vejvanovic do kostela. Tatínek mě nosil  

v náručí a v zimě balil do deky, abych se 

nenachladila. V té době ve Vejvanovicích 

působil otec Simón, který nás učil nábožen-

ství a katechizmus, a když bylo třeba, použil 

i rákosku. Po něm přišel P.Valenta, který 

dojížděl z Chrasti. 

Mé dětství bylo radostné, rodiče nás trochu 

rozmazlovali. Všechnu těžkou práci zastal 

tatínek, a když jsem šla za družičku, tak mně 

i vlasy naonduloval (smích). Do obecné ško-

ly jsem chodila do Vejvanovic (s výborným 

prospěchem), do měšťanky do Hrochova 

Týnce a potom do Hospodyňské školy 

v Dolní Rovni. Byla to vzorná škola, kde 

jsme se učili šití, vaření, hospodaření, novin-

kám v zemědělství atd. Soukromě jsem se 

jezdila učit šít do Chrudimi a vařit do Pardu-

bic na Veselku. 

V době mého dospívání jsme se po mši sv. 

nebo po odpoledním požehnání scházeli 

s mládeží na faře, cvičit, hrát divadlo,          

na různé koncerty a přednášky. Ve Vejvano-

vicích v té době působil otec Pohorský. 

Skromný a hodný pán, všichni jsme ho měli 

moc rádi. Hodně se věnoval mládeži. Ještě 

v r. 1950 mě oddával, pokřtil našeho syna, 

ale později musel odejít a byl zařazen k PTP 

(pomocný technický prapor). S křesťanskou 

mládeží jsme se později setkávali u Severýnů 

v Bezděkově nebo v Hrochově Týnci, kde se 

nám věnoval pater Václav Kubát, všestranný 

duchovní a přítel mého budoucího manžela, 

se kterým jsem se tam seznámila. 

V únoru r. 1950 jste se vdávala – jak se váš 

život odvíjel dál? 

S manželem jsme bydleli v Topoli, odkud 

můj manžel pocházel. Ale v dubnu zemřela 

moje maminka, bratr musel na vojnu a já se 

vrátila do Bezděkova, abych tatínkovi po-

mohla s hospodářstvím. V té době už začína-

la kolektivizace, kterou jsem přivítala, proto-

že mně ubyla práce. Manžel pracoval jako 

tajemník za lidovou stranu a zdravotní refe-

rent na okrese. Dostali jsme v Chrudimi byt, 

aby mohl večer chodit na schůze. V listopadu 

se nám narodil syn a v prosinci mezi Vánoce-

mi a Novým rokem manžela zavřeli poprvé – 

na týden. Od té doby jsme byli stále sledová-

ni StB. V dubnu r. 1951 si pro něj přišli po-

druhé. Byl ve vyšetřovací vazbě 

v Pardubicích, Chrudimi a na Pankráci.        

V r. 1952 byl s dalšími 18 lidmi soudem 

v Jičíně odsouzen. Nejprve mu hrozili tres-

tem smrti, nakonec dostal za protistátní čin-

nost 13 let. Trest si odpykával na Kladně 

v dolech, v Jáchymově v uranových dolech   

a nakonec u technického komanda v Opavě, 

tam již vládly lidštější podmínky. Alespoň 

tam bylo teplo a lehčí práce. Propuštěn byl   

na amnestii v r. 1960. 

Jak jste to s malým Honzíkem zvládala? 

Po uvěznění manžela mě přestěhovali         

do malé a nevytopitelné místnosti (v zimě 

ROZHOVOR S PANÍ MARIÍ BAKEŠOVOU 
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tam bývalo 12 stupňů). První rok jsem se 

synem bydlela u tatínka v Bezděkově, kde 

bylo malé hospodářství, a já do odsouzení 

manžela dostávala od lidové strany jeho po-

loviční mzdu. Když bylo Honzíkovi 2,5 ro-

ku, začala jsem pracovat. Než šel syn         

do školy, hlídal ho dědeček v Bezděkově, já 

tam dojížděla na víkendy, a jak to šlo,           

i v týdnu. Od 1. třídy už jsme bydleli spolu  

v malém bytečku. Z prvního zaměstnání 

jsem musela brzy odejít, protože se mnou 

spolupracovnice soudružky nechtěly praco-

vat, když byl manžel ve vězení. Z úřadu mě 

poslali do Pozemních staveb, kde jsem už 

raději hned oznámila, že mám manžela       

ve vězení, a pan stavitel Hrnčál mě okamžitě 

přijal. Velmi si ho za to vážím a s vděčností 

na něj vzpomínám. Po jeho přeložení          

do Pardubic nastoupil stavitel Bartoň, ten mě 

tam také nechal pracovat, ale potom přišel 

„kádrovák“ Strnad a okamžitě mne vyhodil 

z kanceláře. Musela jsem jít pracovat          

na stavbu jako dělnice. Rozzlobilo je mé 

prohlášení, že budu s manželem v dobrém     

i zlém. 

Jet za manželem jsem mohla třeba jen jed-

nou za rok, dopis poslat 1x za 3 měsíce         

a fotografii syna mohl mít muž jen na povo-

lení. Krátce před amnestií jsem za manželem 

přijela na návštěvu a oni ho pustili na vy-

cházku. Dali nám i 100 Kčs na oběd. Naše 

první cesta vedla do kostela, ještě si pamatu-

ji, komu byl zasvěcen. 

Ale potom jsme zjistili, že nás celou dobu 

sledují. I takto StB pracovala, chtěla vzbudit 

podezření, že manžel s nimi spolupracuje. 

Byl totiž mezi spoluvězni oblíbený. Ale to už 

se blížil ten radostný okamžik, kdy se nám 

manžel a tatínek vrátil domů. 

Jak jste zvládli společný život po tak dlou-

hém odloučení? Nikdy jste manželovi nevy-

četla jeho politickou angažovanost? 

Nikdy! A žili jsme jako před uvězněním.     

Já jsem pracovala v kantýně v Transportě, 

potom jako vedoucí kuchyně v učilišti,        

po jejím uzavření ještě 22 let v nádražní re-

stauraci jako pokladní a potom i zástupce 

vedoucího. 

Nikdy jsem se žádné práce neštítila. Měla 

jsem dobrého vedoucího, v neděli a o svát-

cích otvíral, až když jsem se vrátila ze mše 

svaté. 

Jak vaše rodina přijala změnu režimu       

po roce 1989? 

S nadšením, a i když všechno není, jak má 

být, celá naše rodina tomu fandí. A také už 

jsme 4. generace lidovců. 

Před 13 lety vám zemřel manžel, před 9 

vnuk, před 6 syn, jste upoutána na vozík, 

ven nevycházíte. Jak tohle člověk může 

zvládnout? 

Největší posilou je mně Pán Bůh, Panna Ma-

ria a moji blízcí. Snacha, vnučka, pravnuci. 

Denně se modlím, zajímám se o současné 

dění, sleduji TV Noe, poslouchám rádio Pro-

glas, zprávy z Vatikánu, čtu křesťanská peri-

odika a luštím křížovky. 

Můžete nám dát radu, jak si člověk vašeho 

věku s tolika bolestmi a zdravotními pro-

blémy uchová pozitivní myšlení, humor, 

zdravý nadhled a pevnou víru? 

Neumím se na nikoho zlobit, i když mně 

ublíží. Jsme lidé chybující, proto si musíme 

odpouštět. Nikdy se k ničemu nevracím,       

v každém vidím člověka. Mám ráda lidi        

a ráda se s nimi stýkám. A také jsem moc 

ráda, že mě navštěvuje náš pan vikář, mám 

ho ze srdce ráda a jsem mu vděčná za eucha-

ristii, kterou mně přináší. 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

Rozhovor připravila Marie Šmídková 
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V jedné ze svých přednášek vypráví Nicky 

Gumbel příběh ženy, která nedávno uvěřila. 

Jednoho dne uprostřed shromáždění nadšeně 

vykřikla: „HALELUJA!“ Správce sboru jí 

poklepal na rameno a řekl: „Madam, to tady 

nesmíte říkat.“ „Já ale jinak nemohu! Já jsem 

dostala víru!“ „Ale určitě ne odsud.“ 

Musím přiznat, že nemám tolik odvahy pro-

jevit své pocity v kostele jako ta žena. I když 

v poslední době bych k tomu měla mnoho 

důvodů. Mohla bych volat „haleluja“ – poda-

řilo se rozjet kurz Alfa a opravdu funguje. 

Ráda bych volala „haleluja“ – pozvání 

k účasti přijalo kromě 12 vedoucích také      

35 lidí nejrůznějšího věku, farníků i nefarní-

ků. Dáváme si nahlédnout do svých srdcí, 

životů a je nám spolu moc hezky. S velkou 

radostí bych mohla z plna hrdla děkovat Pánu 

za nemalou skupinku „modlitebníků“, kteří 

večer co večer drží modlitební „stráž“ a při-

mlouvají se za průběh Alfy, za ty, kteří         

o patro níže poslouchají přednášky a diskutu-

jí o víře. Mohla bych i ruce zvednout 

k chvále Boha za úžasné ženy, které připra-

vují báječné večeře pro zajištění pohody       

a vytvářejí prostor pro přijetí potravy du-

chovní… 

Protože ale vím, jak se správně v kostele 

chovat (stejně tak, jako to věděl správce sbo-

ru), nechávám si to tak trochu pro sebe.  

Abych ale přiblížila alespoň trochu, co krás-

ného jsme prožili na společném víkendu     

na nádherném poutním místě v Králíkách, 

nabízíme malou anketu. 

-sv- 

KURZY ALFA 

Co Vám dal víkend s Alfou v Králíkách? 
 

V Králíkách na víkendovém pobytu kurzu 

Alfa jsem intenzivněji mohla prožít, co zna-

mená být sestrami a bratry ve farní rodině. 

Při vzpomínkách je mi moc hezky. Velký dík 

patří všem, kteří s láskou a obětavostí vše 

připravovali – jak nasycení ducha, tak i těla. 

Vnímám, že kurz Alfa je velmi přínosný     

po všech stránkách. Zaznívají tam cenné cita-

ce slova Božího, hodnotné myšlenky, postře-

hy pro dobrý život. Všem, kteří se jakýmko-

liv způsobem podílejí, moc děkuji. 

Blanka Kelková 
 

Ať se na to podívám z kteréhokoliv úhlu, byl 

to moc fajn víkend. Pobyt v působivém pro-

středí kláštera v Hedči, spolu se skupinou 

příjemných lidí, měl skvělou atmosféru.       

A tak jsme se mohli „s otevřenou myslí“ vě-

novat přednáškám a diskusím nad křesťan-

skými tématy. Rozhodně jsem si odnesl řadu 

informací, které mě snad o kousíček posunu-

ly, abych pochopil a uvěřil. Bohoslužby        

v místní kapli na mě hodně zapůsobily. Třeš-

ničkou na dortu pak byla nejen dvanáctikilo-

metrová túra ke kapli Nejsvětější Trojice,   

při které nás nakonec navštívilo i sluníčko, 

ale i vystoupení smyčcového orchestru žáků 

ZUŠ v klášterním kostele. Děkuji organizáto-

rům a kuchařkám za skvělou přípravu a ser-

vis .                                 Petr Kohoutek 
 

AnketaAnketa  

pokračování na str. 9 
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pokračování na str. 8 

Požehnané, příjemně prožité dny na poutním 

místě Králíky opravdu s Duchem svatým. 

Pobyt mnohonásobně předčil naše očekávání 

nejen v duchovní oblasti, ale i kulinářskými 

zážitky! Příroda nás také nezklamala, i když 

počasí ukázalo své rozličné rozmary. Děku-

jeme všem za příjemné společenství, přínos-

né přednášky otce Jiřího i otce Štefana, pod-

nětné diskuse, i modlitby a příspěvky těch, 

kteří tam nebyli s námi. Děkujeme i hudební-

mu doprovodu Evě a Martinovi, který umoc-

nil úžasné zážitky z večera chval. Díky Bohu 

za tento víkend s Duchem svatým!!! 

Alena a Josef Drahokoupilovi 
 

Největší dojem na mne udělalo požehnání  

od novokněze a jaderného fyzika Miloše 

Pachra. Fascinuje mne, jak si Bůh k sobě 

přivádí i lidi s takovýmto typem vzdělání. 

Mne osobně by velmi zajímala cesta tohoto 

člověka až k zasvěcenému životu. 

Celková atmosféra byla přátelská a přívětivá, 

kuchyně skvělá, přednášky inspirující a po-

ctivě připravené. 

Jiří Slavíček 
 

V jedné z přednášek se mě dotkla věta o tom, 

že jsme Boží synové a dcery. Tato slova, 

ačkoliv jsem je neslyšela poprvé, pro mne 

v tu chvíli získala novou příchuť důvěrnosti 

a zájmu o mne osobně ze strany Boha,          

a vzbudila pak ve mně pocit nehodnosti        

a velké vděčnosti. 

Je krásné, že můžeme celý život objevovat    

a zakoušet stále nové odstíny, hlubiny a nu-

ance Boží lásky k nám. 

Zuzana Slavíčková  

KURZY ALFA 

 

Můj Pane a můj Bože, 

dej mi všechno, 

co mi pomáhá na cestě k Tobě...“ 

(úryvek modlitby svatého Mikuláše z Flüe z modliteb za kurzy Alfa) 

Mnoho křesťanů se modlí za kurzy Alfa při bohoslužbách nebo v soukromí. Hrstka z nás chru-

dimských (téměř v počtu apoštolů) zareagovala na výzvu k modlitební službě před vystavenou 

Nejsvětější Svátostí v kapli na faře vždy ve čtvrtek večer, kdy dole v sálech probíhá přednáška 

a následné diskuse k danému tématu. 

Tři nejpevnější a nejvytrvalejší přicházejí pravidelně do krásně upravené a svícemi prozářené 

kaple už před 19. hodinou a odcházejí skoro po třech hodinách, kdy program kurzu končí.         

K této skupince se na hodinu, na dvě připojují další, dva, tři jeden týden, jiní následující týden. 

Být spolu je pro nás opravdu radost. Vzniká společenství, jehož členové se těší na pravidelné 
tiché setkání s Pánem, u kterého vyprošují dary Ducha Svatého, jak pro ty na cestě k Bohu         

a naplněnému životu, tak pro ty, kteří je vedou a pomáhají jim se orientovat nebo se o ně praktic-

ky starají.  

Čas před Nejsvětější Svátostí plyne ve společných základních modlitbách, ve speciálních modlit-

bách za kurzy Alfa, v tichém rozjímání nad odpovídajícím textem evangelia a z něj plynoucími 

otázkami, ve flétnou nebo mandolínou doprovázeném společném zpěvu tradičních písní z kanci-

onálu nebo moderních písní stažených z internetu. V akordu souzní modlitba růžence, Korunka   

k Božímu milosrdenství, starozákonní žalm, litanie... V nečekaných obratech někdy kostrbatě, 

jindy plynule a přesně padají ze rtů přímluvy, prosby a díky. Každý čtvrtek je fara plná lidí, je-

jich otázek a hledání odpovědí. Malá skupina ve farní kapli stojí (spíš sedí nebo pokleká) mimo 

a přeci v úplném středu dění. Bohu díky.    

        Kateřina Marelová 

Modlitební podpora kurzů AlfaModlitební podpora kurzů Alfa  
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Bohoslužby o vánočních svátcích 

 

 

 

středa 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 

       

čtvrtek 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 

 

pátek 26. 12. - Svátek sv. Štěpána 

8:30 Mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

 

neděle 28. 12. – Svátek Svaté rodiny 

8:30 Mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 Mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

14:00 Mše svatá   kostel v Markovicích 

18:00 Mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

 

středa 31. 12. – Silvestr 

16:00 Děkovná bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

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

 

čtvrtek 1. 1. 2015 – 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    16. 12.       16 – 18 hodin  v pátek    19. 12.      15 – 18 hodin 

    ve středu 17. 12.      16 – 18 hodin                  v sobotu  20. 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. 
 

Roráty pro děti 

Poslední rorátní bohoslužba v sobotu 20. 12. bude věnována dětem. Zájemci z řad nejmlad-
ších mohou využít příležitosti přespání na faře z pátka 19. 12. na sobotu 20. 12. V pátek 
bude pro děti od 17. hodin připraveno tvoření luceren, večerní modlitba v kostele a promítá-
ní na dobrou noc. Ráno pak půjdeme společně na roráty. Rodiče si pak mohou děti vyzved-
nout po snídani na faře. 
 

Snídaně na faře 

Zveme všechny na již tradiční snídani na faře, a to v sobotu 20. 12. po ranních rorátech. 
 

Stavění stromků a betlémů 

Bude v pondělí 22. 12. od 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Kate-
řiny. Prosíme zvláště muže o pomoc se stavěním, ženy potom cca od 17 hodin na úklid                
kostela.                                                                                                                        -pp- 
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PŘIPRAVUJEME 

  
7. 12.           Mikulášská besídka  s pohádkou 
 

19. – 20. 12.     Přespávání na faře, roráty   

            pro děti 

6. 1.           Tříkrálový koncert   

           ve Vejvanovicích 

18. 1. – 25. 1.   Týden modliteb za jednotu        

            křesťanů 

7. 2.            Společenský večer farnosti 

13. 2.             Společné udílení svátosti  

            nemocných 

15. – 20. 2.        Jarní prázdniny pro děti  

            a mládež 

18. 2.            Popeleční středa 

 

20. – 22. 3.   Postní duchovní obnova 

28. 3.        Žehnání motorek 

1. – 3. 5.        Pouť po západočeských klášterech 

24. 5.        Biřmování 

29. 5.         Noc kostelů 

9. 8.        Salvátorská pouť 
 

Dětské bohoslužby budou od nového roku 

v těchto termínech: 

Nedělní bohoslužba vždy 2. neděli v měsíci:        

11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6. 

Úterní bohoslužba vždy v 5. týdnu měsíce:     

27. 1., 24. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5. a 30. 6.  

S příchodem měsíce prosince si asi každý 

z nás možná vybaví Mikuláše, Vánoce, Štěd-

rý den, adventní dobu, konec roku a nejspíš 

ještě mnoho dalších věcí. Ale někdo si asi 

vzpomene i na další události, které již neodlu-

čitelně patří k poslednímu měsíci roku           

a k naší farnosti. Ano, možná už začínáte tu-

šit. Nyní mi dovolte pozvat vás na dvě prosin-

cové události, které rozhodně stojí za účast. 

Jde tu o mikulášskou besídku, která se již 

tradičně koná neděli odpoledne, která je nej-

blíže datu 5.  prosince. Tento rok besídka 

vyšla na 7.12. a jako obvykle začíná přesně 

v 15:00. Nejprve je na programu pohádka, 

která stejně jako předchozí roky vypadá velmi 

slibně a vy se máte určitě na co těšit. Pak již 

dorazí Mikuláš se svým doprovodem, takže 

potřebujete–li proklepnout své ratolesti 

a zjistit, jak na tom jsou, určitě dorazte.         

Zároveň bychom vás moc chtěli požádat    

o příspěvek pro Mikuláše, anděla a čerta 

v podobě nějakých sladkých drobností     

do balíčků.  

A je tu ještě jedna věc, která určitě stojí         

za zmínku. Opět se jedná o událost 

s dlouholetou tradicí. O vánočním zpívání       

u jesliček jste jistě už slyšeli. Jako předchozí 
roky se koná přesně na Štědrý den ve tři hodi-

ny odpoledne. Uslyšíte zpívat nejen členy Hlu-

bokého koření, ale i mnoho dalších nadaných 

chlapců a děvčat. Každý z účinkujících vám 

bude jistě vděčný za vaši podporu z lavic .  

Rozhodně neváhejte a zúčastněte se nejlépe 

obou těchto akcí, protože se určitě skvěle 

vydaří.                           Magdaléna Fiedlerová 

Na co se můžeme těšit?Na co se můžeme těšit?  

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

