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Drazí bratři a sestry, sla-

vením dnešní Květné 

neděle v nás intenzivněji 

zaznívá postní doba, 

která má již toho mnoho 

za sebou, ale jaksi jí 

dnes vnímáme mnohem 

intenzivněji. Kratičký 

historický přehled mluví 

o jedné poutnici             

z 5. století, která uvádí, 

že se v Jeruzalémě         

v ten den za časného 

odpoledne shromažďo-

vali křesťané na Olivové 

hoře a po bohoslužbě šli 

s palmovými či olivový-

mi ratolestmi  v rukou 

do Jeruzaléma. Brzy se 

tento obřad s průvodem 

rozšířil nejprve v křes-

ťanských církvích Vý-

chodu.     Na Západě 

v Gálii a v Hispánii už   

v 6. století existoval ná-

zev Květná neděle. Prů-

vod s ratolestmi však 

nebyl ještě znám. Svěce-

ní a užívání ratolestí je  

v západní církvi dolože-

no až v 8. století. Brzy 

nato se v severněji polo-

žených zemích začaly 

používat místo palmo-

vých ratolestí jakékoliv 

vyrašené větvičky. Nej-

větší oblibu si získaly 

rozkvetlé ratolesti vrby 

jívy. 

Ano, budeme vítat Kris-

ta. Budeme si jeho slav-

ný vjezd do Jeruzaléma 

připomínat  i  my v  našich 

farnostech. Jsme zvyklí 

používat „kočičky“. Ale 

Církev nikde nenařídila, 

ani nenapsala, že to mu-

sejí být „kočičky“. Cír-

kev mluví o ratolestech.       

A ratolest je něco mladé        

a křehké, co teprve raší 

k životu a ten život se 

pak v plnosti projeví.  

Je to jenom takové do-

poručení ke slavení Sva-

tého týdne. Kterou rato-

lestí byl bych   pro Kris-

ta jásal já a radoval se 

na znamení jeho slavné-

ho příchodu? Myslím, 

že ten výsledný pohled 

by nebyl nikterak fádní 

a jednolitý,  či monotón-

ní. Byl by to pěkný po-

hled na pestrost ratolestí 

a barev, jak to všechno 

s příchodem Krista      

do mého života jásá hra-

je i hřeje barvami. 

 

P. Štefan Brinda          

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Květná neděleKvětná neděle 
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Světlo a stín  

Pokud mám čas, rád fotografuji, ale nebojte 

se, tyto řádky přes svůj nadpis o fotografo-

vání nebudou. Postní doba vrcholí, vstupuje-

me do Svatého týdne, jsou před námi největ-

ší svátky celého roku.       

Otvírají se nám dny  áročné a velmi kontrast-

ní. Temnota Velkého pátku a Bílé soboty    

je překonána světlem velikonočního rána. 

Náš život se také odehrává  ve světle             

i ve stínu. Nesdílíme však perspektivu tem-

ných konců.   Jsme   lidmi   naděje.  

Ježíš  procházející  Svatým týdnem je       

pro nás klíčem a zárukou života ve světle. 

Stín však přesto dopadá na náš svět 

v různých podobách. Obdobu Velkého pátku  

na  sobě  prožívají naši  pronásledovaní  

bratři a sestry v severním Iráku, v Sýrii,              

v Pákistánu i na jiných místech světa. Mají 

malé zastání, jsou vystaveni zvůli, trpí          

a umírají. Temný stín války (prý hybridní) 

leží nedaleko od nás, na východě Evropy. 

Mnozí vnímáme víc a víc, že naše civilizace 

nedospěla k „světlým zítřkům“, naopak jako-

by se nořila do nových stínů. Základní lidské 

hodnoty jsou značně deformovány. Zdravý 

selský rozum se stává „nekorektním“. Přesto 

takto „osvobozený“ člověk není šťastnějším. 

Jakoby se tu ozýval verš z Jana: „světlo při-

šlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu 

než světlo…“(srv. Jan 3,19).  

Stín dopadá i na náš soukromý život různým 

způsobem. Nemoci, existenční potíže, pro-

blémy v zaměstnání, vztahová nebo rodinná 

nedorozumění vrhají mnohdy temné stíny  

do našich srdcí. Prožíváme své malé či větší 

Getsemany, probojováváme v těchto stínech 

důvěru v to, že Otec je s námi a že nakonec 

splní svá zaslíbení. Někdy stojíme se svým 

životem jako starozákonní Job před velkým  

a nepochopitelným Bohem. Právě v těchto 

našich životních stínech jde o to, „aby se 

pravost naší víry, mnohem drahocennější než 

pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno 

ohněm, prokázala k naší chvále…“(srv. 1 

Petr 1,7). Ježíš prošel všemi temnými stíny 

lidské existence, dokonce „sestoupil do pe-

kel“, takže nakonec v ničem temném nejsme 

pokračování na str. 3 
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Moc vás zdravíme z Říma. Velikonoce již 
klepou na dveře a po dlouhých letech je ne-
budeme prožívat s vámi v naší farnosti. Stej-
ně jako vy jste se na svátky připravovali pře-
devším při duchovní obnově s P. Tomášem 
Mlýnkem, i my jsme v polovině března odje-
li z rušného Říma do kláštera trapistek. Spo-
lu s nimi jsme se nechali nést zpívanými 
modlitbami breviáře. S velkou vděčností 
jsme kvitovali zamyšlení P. Karla Satorii, 
který nás zde vybízel k opravdovosti naší 
modlitby. 

V Římě by se určitě líbilo dětem a studen-
tům. Uprostřed semestru se totiž škola na 
dva týdny zastaví. Květnou neděli oslavíme 
spolu s papežem Františkem ve Svatém Pe-
tru. A pak nám začíná volný Svatý týden, 
který můžeme využít ke ztišení. Spolu 
s oběma dalšími hradeckými bohoslovci Ja-
nem Pitřincem a Petrem Zadinou bychom 

chtěli oprášit zhudebněné pašije, které jsme 
zpívali naposledy před pěti lety s Hlubokým 
kořením právě v Chrudimi. 

Se Svatým otcem budeme na Zelený čtvrtek 
ráno slavit Missu chrismatis, kdy se ve všech 
katedrálech světa světí oleje. Večerní mši 
svatou na památku ustanovení eucharistie 
plánuje papež prožít ve věznici. Tam se – 
snad – nedostaneme. Místo toho se vydáme 
do komunity italských sester v blízkosti naší 
koleje. Na Velký pátek se opět vrátíme 
k papeži. Po obřadech ve Vatikánu se těšíme 
na tradiční křížovou cestu v Koloseu. Bílou 
sobotu bychom měli strávit v modlitbě v naší 
koleji a na velikonoční vigilii opět zamíříme 
ke Svatému Petru. Po mši svaté Božího hodu 
v naší koleji pak poprvé zažijeme naživo 
pozdrav městu a světu – Urbi et orbi. 

I celý následující velikonoční oktáv je na 
univerzitě volný. Hned v pondělí se velká 
část bohoslovců vydá do na jih do podpatku 
Apeninského poloostrova – za otcem Piem 
do San Giovanni Rotondo a na další zajíma-
vá místa. Těšíme se i na další týden, kdy už 
se sice vydáme zase do lavic, ale kdy také 
čekáme vzácnou návštěvu otce Jiřího. 

Přejeme vám hluboké zažití Boží lásky         
o letošních Velikonocích.  

 

Vojta Novotný a Petr Soukal  

Velikonoce v Římě  

a nikdy nebudeme sami. „I kdybych šel údo-

lím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, ne-

boť ty jsi se mnou.“ (Žl 23,4). 

Světlo Kristovo tak prozařuje naši existenci 

osobní i společenskou: „To světlo ve tmě 

svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5). Dříve či 

později projdeme s Ním všemi stíny  ke svět-

lu. Jsme lidmi naděje! Svatý týden je čas 

milosti, kde se skrze liturgii znovu můžeme 

setkat s tím, který je „Světlem světa“. Pojď-

me do toho! Tak jako naší psychice dělá 

dobře hřejivé a jasné jarní slunce, tak ať na-

šeho ducha ještě mnohem víc v nastávajících 

dnech zaplaví velikonoční světlo 

Zmrtvýchvstalého Krista.  

 

To přeje sobě i Vám a k tomu žehná         

otec Jiří. 

SVĚTLO A STÍN - pokračování ze str. 2 
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Rozhovor s katechumenem Matějem Mládkem 

V krátkém interview bychom Vám tentokrát 
rádi představili katechumena Matěje Mládka, 
kterého jsem odchytla právě po skončení 
přípravy na křest. Proto má první otázka zní: 

O čem jste si dnes s otcem Jiřím povídali? Co 
bylo obsahem dnešní přípravy? 

Dneska jsme si povídali o svátosti smíření, 
jak probíhá, a o dalších věcech, které k tomu 
potřebuji vědět. 

Co tě nejvíce zaujalo? 

Nejvíce mě zaujalo téma hříchu a svědomí. 
To, že hřích je minutí cíle, narušení vztahu, 
neláska k Bohu, neláska k bližnímu. Že svě-
domí je od Boha, ale rodiče, učitelé, církev je 
mohou formovat… 

Tvá příprava se pomalu uzavírá, blíží se tvůj 
velký den, kdy přijmeš křest. S jakými pocity 
se potýkáš? 

Pro mě je tato doba těžká a hodně silná. Du-
ševně cítím, že mám v sobě určité rozepře     
a nejasnosti, že se ještě hledám. Hledám, co 
je správné, jak se správně rozhodovat, jak 
správně přijmout křest, kromě toho dobře 
prožít postní dobu. Je to ale důležitá doba     
a chci ji využít naplno s Pánem. Křest se blíží 
čím dál rychleji, někdy bych to chtěl trochu 
zpomalit, ale moc se na něj těším a nemůžu      

se dočkat. 

Co od křtu čekáš? 

Od křtu si slibuji, že budu více ve vztahu 
s Pánem Ježíšem, že se vztah s Ním rozšíří, 
že ho víc poznám. Že lépe poznám, pro koho 
tady jsem a jaká je má pravá cesta. 

Jak ses k víře dostal? 

K víře jsem se dostal přes přátele, přes lidi, 
se kterými jsem chodil do tanečních. Ti mě 
pozvali, abych šel na dětskou mši. Tak jsem 
na ni šel, tam to nějak vzniklo. Tam si mě 
Pán přivolal, tak jsem se dostal k víře. 
Nejdříve jsem chodil jenom na dětské mše, 
pak jsem začal chodit i v neděli, až to vyvr-
cholilo do minulého roku. Když jsem se vrá-
til z jarních prázdnin, tak jsem poprosil        
o. Jiřího, jestli bych nemohl jít ke křtu. Tak 
jsem začal s vírou a poznávat Pána Ježíše.  

Co je ti na křesťanství nejvíc sympatické? Co 
naopak není, co bys změnil? 

Je tady takové společenství. Líbí se mi, že 
jsme pospolu, že jsme na jedné vlně…         
že jsme sice odlišní, ale přitom jsme jedno. 
Nezměnil bych nic. Něco negativního by se 
asi našlo, ale teď si nevzpomenu co. 

Na závěr nám řekni něco o sobě, pro ty, kteří 
tě tolik neznají. 

9. října mi bude 20, studuji střední odbornou 
školu plynárenskou v Pardubicích. Jak bylo 
několikrát zmíněno, dělám plavčíka na bazé-
ně. To je můj koníček, na který teď bohužel 
nemám moc času. Jsem kamarádský typ, 
vyslechnu kohokoliv, unesu pravdu a upřím-
nost, nebojím se jí.  Co nemám rád, je lež      
a neupřímnost. Jsem spíš pro to vyříkat si to 
hned, než to nechávat na potom. 

Co plánuješ do budoucna? 

Teď plánuji udělat závěrečné zkoušky, při-
pravit pro děti na letní tábor program, aby si 
to užily, žít s Pánem a upevnit se ve víře. 

Děkuji moc za rozhovor a přeji radostné pro-
žití  svátosti křtu. 

         -sv- 
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Co se děje v Dobrovolnickém centru   Farní 

charity Chrudim! 

Krásný dobrý den, bratři a sestry! Dovolte 
mi krátce vás poinformovat o tom, co se       
v současné době děje v Dobrovolnickém 
centru naší Farní charity. Nedávno jste si 
mohli v Chrudimském zpravodaji přečíst, co 
vše se nám povedlo v minulém kalendářním 
roce. Uplynul však téměř další čtvrt rok a je 
tedy dle mého názoru dobré provést malé 
předvelikonoční zhodnocení. 

V současné době spolupracujeme s místní 
Agendou 21 Zdravého města Chrudim a dal-
šími dvěma dobrovolnickými centry z Chru-
dimě (Šance pro Tebe a Amalthea) na tvorbě 
propagačního letáku o chrudimských organi-
zacích, které spolupracují s dobrovolníky. 
Tento projekt je první vlaštovkou ve snaze 
zmapovat dobrovolnické činnosti u nás v 
Chrudimi. Zjistili jsme totiž, že zatím žádná 
databáze takovýchto organizací neexistuje. 
Kdo se zajímá o dobrovolnictví a chtěl by si 
zjistit, kde všude se může jako dobrovolník 
zapojit, ten je odkázán na nepřehlednou směs 
informací a odkazů na stránky některých 
aktivnějších organizací na internetu. 

V návaznosti na tento leták vzniká také inter-
netová stránka se seznamem chrudimských 
organizací, které spolupracují s dobrovolní-
ky. Na této stránce brzy každý najdete jedno-
duché informace o tom, co dané organizace 
dělají za činnost, s jakými klienty zde pracují 
a jak se zde můžete jako dobrovolník zapojit. 
Každý, kdo by se chtěl zapojit do bezpečné-
ho a informovaného pomáhání potřebným, 
bude moci na této stránce najít širokou na-
bídku organizací poskytujících sociální         
a zdravotnické služby, volnočasových orga-
nizací i organizací zájmových. Odkaz         
na tuto stránku najdete brzy na stránkách 
Farn&iacut e;charity–www.chrudim.charita.cz. 

Časem bychom byli rádi, kdyby vznikl i tiš-
těný katalog. 

Mimoto plánujeme velkou celodenní akci     
s večerními koncerty propagující dobrovol-

nictví i naše Dobrovolnické centrum. Zavr-

šujeme také oficiální zhodnocení naší celo-
roční činnosti ve formě Výroční zprávy Farní 
charity Chrudim, kterou budete mít brzy 
možnost zhlédnout jak na našich interneto-
vých stránkách, tak jistě i v nabídce tiskovin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Úspěšně 
jsme ukončili využití grantového daru Nada-
ce České spořitelny, za který jsme pořídili 
vybavení kanceláře našeho centra a propa-
gační materiály o naší činnosti. Povedlo se 
nám také prosadit dobrovolnictví jako důle-
žitý bod akčního plánu Zdravého města        
a do střednědobého plánu města Chrudim. 
Můžeme se tedy do budoucna těšit možná     
i na chrudimský Rok Dobrovolnictví. 

Neposlední aktivitou, do které jsme se s na-
ším centrem zapojili, je celorepubliková akce 
sběru odpadků „Ukliďme Česko!“. 

 V sobotu 18. dubna se v 13:00 sejdeme        
s našimi dobrovolníky i s těmi, kdo se chtějí 
k této aktivitě jednorázově přidat, před síd-
lem Farní charity Chrudim. 

Zde se společně domluvíme, kam všude       
v Chrudimi půjdeme uklízet odpadky, které 
jsou leckde volně pohozené ve křoví, či        
v příkopu. Každý účastník bude vyzbrojen 
rukavicemi a několika pytli na odpadky        
a vyrazíme. Každý se může akce zúčastnit   
na jak dlouho chce. Oficiální ukončení bude 
cca v 18:00. Nasbírané odpadky budou odve-
zeny a ekologicky zlikvidovány. Této akce 
se v loňském roce zúčastnilo více jak 6 200 
účastníků, na více jak 280 místech po celé 
České republice. Uklidilo se více jak 280 tun 
odpadu! Pojďme se letos zapojit i zde u nás  
v Chrudimi! Stačí přijít a zúčastnit se. 

 Více info na našich webových stránkách      
a na www.uklidmecesko.cz  

 S přáním požehnaných Velikonoc, 

Bc. Lukáš Roztočil, Dis. 

Koordinátor dobrovolníků 

Farní charita Chrudim 
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Jarní prázdniny na Vesmíru 

V Jarní prázdniny na Vesmíru 

Pověstná otevřenost pro každého, nádhera 

přírody okolí a izolovanost od uspěchané 

civilizace přivedla do DCŽM Vesmír skupi-

nu 18 klientů Sanatoria Dr. Robschitze. Sku-

pina pacientů z řad dětí a mladých farníků 

přijela s nejrůznějšími neduhy, fobiemi a 

nervózami (většinou spojenými se školním 

prostředím), aby zde pod vedením zkušeného 

týmu mladých lékařů uvedla do pořádku svůj 

nervový aparát. Týdenní pobyt stačil profesi-

onálnímu kolektivu, aby prostřednictvím 

různorodých terapií (řízených Dr. Fridrichem 

Robschitzem ze zahraničí) mohl vrátit své 

svěřence do svých domovů v naprostém po-

řádku. Jak asi tušíte, sami pak sice museli 

lékaři nastoupit k Dr. Robschitzovi na své 

vlastní léčení, ale to je jiná kapitola…  

Za ostatní členy lékařského týmu 

MUDr. Sofie Jasná 

Vizitační zpráva ze Sanatoria Dr. Robschitze 

19. 2. Při cestě z konference v Zürychu jsem 

se zastavil v jednom ze svých sanatorií, 

abych zkontroloval tamější doktory a také 

obhlédl, jak se mým pacientům daří. Tuto 

vizitaci jsem podnikl v doprovodu své sekre-

tářky Molly Tannové. Jak jsme zjistili, moji 

doktoři se o pacienty starali velice dobře. 

Zkoumal jsem zápisy z jednotlivých terapií, 

které testovaly smysly a dovednosti pacientů 

a jejich chování v týmu. Zároveň jsme byli 

svědky úspěšných olympijských her, po kte-

rých mě ovšem má sekretářka upozornila na 

velmi podivné chování doktorů. Začali mlu-

vit s plyšáky, byli roztržití, jakoby profesio-

nálnost své profese někde ztratili. Prozatím 

jsem to přičítal únavě nebo krátkodobému 

selhání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 2. Avšak přes noc se mi tato záležitost 

v hlavě rozležela a já se ji jal řešit. S pomocí 

dětských pacientů jsem odhalil nesrovnalosti 

v životopisech doktorů a podrobil je výsle-

chu, takže museli s pravdou ven. Zjistil jsem, 

že všichni zaměstnanci se pod tlakem těž-

kých životních situací stali, jak jsem jako 

doktor prohlásil, psychicky labilními a přede-

psal jim léčbu. Dohnán touto zapeklitou situ-

ací jsem byl nucen sanatorium zavřít a paci-

enty propustit domů s potvrzením o psychic-

ké stabilitě.           

V Hradci Králové 23. 2. 2015 

                               Dr. Fridrich Robschitz 
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Duchovní obnova a Žanetka 

Pátý postní víkend jsme společně prožili    

s P. Tomášem Mlýnkem při duchovní obno-

vě. Jaký byl časový harmonogram, víte.  

Pokusím se ale „vypíchnout“ desatero myš-

lenek P. Tomáše. 

- Primárním povoláním každého je chodit   

  s Bohem. 

- Jsme obraz Boha. Jestliže On je nádherný,    

   i my jsme nádherní. 

- Miluj bližního svého jako sebe, nikoliv  

   místo sebe. 

- Pozvání Boha do našich aktivit je modlitba. 

- Základní prvek, kterým máme být odlišní  

   od světa, je radost. 

- Milost = instantní tableta na Ducha  

   svatého. 

- Do nebe jdeme společně, do pekla  

   každý sám. 

- Když Bůh dělá pořádek v lidském životě,   

   není to příjemné. 

- Bůh umí psát, a píše, na křivé řádky. 

- Eucharistie je palivo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní dopoledne patřilo povídání o Keni, 

kde otec Tomáš byl a zase bude . V Itibu 

strávil měsíc po boku pardubického dr. Aleše 

Bárty, který je na tomto místě jako doma. 

Aleš tam jezdí pomáhat a léčit od roku 2006, 

kdy se svými pomocníky vybudoval nemoc-

nici, kterou postupně vybavuje. Projekt fun-

guje díky organizaci ADRA. 

V tuto chvíli je ale problém se Žanetkou. 

Nejedná se o keňské dítě, ale o terénní sanit-

ku, která v roce 2006 s Alešem začínala. Její 

život se blíží k naplněnému konci a je potře-

ba koupit novou, k čemuž je třeba shromáž-

dit 1,2 milionu (polovina částky je již vybra-

ná). V květnu budete moci zhlédnout film 

Olgy Špátové „Daleko za sluncem“, který 

názorně zobrazuje práci v Itibu. Pokud Vám 

osud Keňanů, práce Aleše Bárty a Žanetka 

nejsou lhostejné, pojďme do toho, ozvěte se 

mi a společně můžeme zorganizovat napří-

klad benefiční akci :). Jsme dost bohatí na to, 

abychom mohli pomáhat potřebnějším . 

Alžběta Boháčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podporu práce v Itibu je možné přispívat 

na číslo účtu: 555636555/0300, variabilní 

symbol pro sanitku je 152. Podrobnější in-

formace na www.adra.cz.  
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8. 4.  Ekumenická bohoslužba u sv. Michaela 

17. 4.  Liturgická latina 

18. 4.  Brigáda – úklid fary, mytí oken 

21. 4.  Přednáška MUDr. Romana Jocha: 

  „Krátké 20. století a jeho klíčové momenty:                                           

                              1914, 1939, 1964, 1989“ 

24. 4.  Varhanní koncert Kateřiny Holé 

25. 4.  Brigáda – úklid fary, mytí oken 

26. 4.   Pouť ke Třem Bubnům 

1. – 3. 5.  Pouť po západočeských klášterech 

15. – 17. 5.  Duchovní obnova pro kandidáty biřmování 

24. 5.  Slavnost Seslání Ducha svatého, udílení svátosti biřmování 

29. 5.  Noc kostelů 

21. 6.  Farní den 

1. 7. – 6. 7. Cykloputování po Rakousku 

26. 9.   Diecézní setkání ministrantů 

15. – 17. 10. Národní eucharistický kongres 

 

 

Katechismus katolické církve: 15. 4., 29. 4., 27. 5., 3. 6.  

Net for God: 19. 4., 29. 5., 26. 6. 

Adorace: 22. 4., 13. 5., 10. 6. 

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

