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Dnešní den je v naší farnosti 

významný hned dvojnásob.  

S celou církví slavíme Letni-

ce a v našem farním kostele 

připravení kandidáti přijímají 

dnes svátost Ducha svatého - 

biřmování. Toto poměrně 

nelibozvučné  slovo   pochází   

z latinského  „confirmatio“ -

(znamená upevnění, potvrze-

ní, posílení, utvrzení). Přes 

němčinu, kde nacházíme 

slovo „Firmung", se v češtině 

objevuje uvedený termín 

označující svátost křesťanské 

plnosti - svátost Ducha svaté-

ho, biřmování. Připravovali 

jsme se na tuto událost po-

měrně dlouho, od ledna 2014. 

Finále přípravy proběhlo    

při duchovní obnově  u řehol-

ních sester na Mendryce prá-

vě minulý víkend. Mezi jiný-

mi tématy a myšlenkami       

k nám dolehlo slovo nedělní-

ho evangelia: „Svět   k nim 

pojal nenávist, protože 

nejsou ze světa, jako ani já 

nejsem ze světa. Neprosím, 

abys je ze světa vzal, ale abys 

je zachránil od Zlého. Nejsou  

ze světa, jako ani já nejsem 

ze světa. Posvěť je v pravdě; 

tvé slovo je pravda. Jako jsi 

mne poslal do světa, tak i já 

jsem je poslal do světa.“ Jan 

17,15-17.  

Pro biřmovance to představu-

je důležité téma, protože mla-

dí lidé hledající své místo 

v životě, řeší svůj vztah       

ke společnosti a světu,         

ve kterém žijí. Jsou v něm 

plně ponořeni, svět se jim 

otvírá, některým se třeba 

může zdát, že jim dokonce 

leží u nohou. Ovšem i my 

starší znovu hodnotíme svůj 

vztah k našemu okolí. Chci 

ještě připomenout, co Jan 

myslí slovem „svět“. Tento 

termín v naší souvislosti vy-

mezuje spíš něco negativní-

ho. No, je to všechno to, co 

není pod Boží vládou, vše, co 

je od Boha zásadně vzdálené. 

Tento „svět“ nezná Krista. 

To neznamená, že by svět byl 

špatný jako takový. Mladým 

i nám ostatním hrozí dvě 

krajnosti. První, že se vůči 

němu totálně zabarikáduje-

me, uzavřeme se do katolic-

kého ghetta, abychom se 

uchránili od světa, který nás 

v jistém smyslu opravdu ne-

chápe a skutečně nenávidí. 

To Kristus jistě nechce: 

„Neprosím, abys je ze světa 

vzal.“ Druhé nebezpečí je 

pro nás všechny mnohem 

reálnější než to první, a sice 

že se světem zcela splyneme. 

Abychom přece byli 

„normální“, když „už je dnes 

jiná doba.“ Pak se však podo-

báme soli z evangelia, která 

je dobrá k tomu, aby se vyho-

dila a lidé po ní šlapali. Na-

sáknout hodnotami světa, 

které jsou mnohdy v přímém 

rozporu s evangeliem a Kris-

tem samotným, to nám hrozí 

mnohem víc. Je třeba jít třetí 

cestou a právě proto každý 

z nás potřebuje Ducha svaté-

ho. Jednak abychom správně 

rozlišovali, poznali, co je 
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Kdo je Duch svatý? 
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Boží a co Boží není. Potřebujeme Jeho svět-

lo, aby nás neoklamaly ty trendy, které        

ve světě jsou sice rozšířené, ale v zásadě jsou 

zhoubné. Potřebujeme i Jeho sílu, přesněji 

řečeno sílu Jeho Lásky, abychom dokázali jít 

proti proudu, pokud je třeba. Někdo mi na-

psal malý komentář: „Jo, potřebujeme     

poznání a sílu, aby nás svět nesemlel. Ale          

k tomu, abychom šli tou správnou třetí ces-

tou, potřebujeme lásku - tu Jeho, takže vlast-

ně Lásku. Když bude chybět poznání, nerozli-

šíme dobré od špatného; když bude jen síla, 

uzavřeme se do ghetta; jen Láska to dokáže 

dát do souladu - zůstat ve světě s otevřeným 

srdcem, ale přitom pevně v kramflících“. 

Tou Láskou je Duch svatý, který bude znovu 

vylit, nejen na biřmovance, ale i na nás, kteří 

chceme být ve světě a přitom nebýt ze světa. 

Přeji vám požehnaný Boží Hod a hojnost 

darů Ducha svatého.              
Otec Jiří 

Hovořit o Duchu svatém není jednoduché. 
Jak si ho představit? Jak Ho pochopit? Není 
to zcela možné, protože Jeho tajemství se 
úplně vyjeví až na konci času. Písmo svaté   
o Něm hovoří pouze v symbolech. Jsou zají-
mavé, ale jsou to právě jen symboly, které 
mnohé odhalují, ale zároveň mnohé skrývají. 
Víme, že Jeho letničním znamením je oheň  
a vítr. U Jana je Duch svatý přirovnán 
k vodě. Asi nejčastěji zobrazovaným „logem 
Ducha“ je holubice, o které čteme 
v souvislosti s Ježíšovým křtem. Tyto sym-
boly mají jedno úskalí. Jaké? Jsou to pouhé 
věci, ale Duch přece není něco, ale Někdo. 
Je skutečnou osobou. Je v Něm plnost živo-
ta, přece žádná věc nemůže takovou plnost 
mít a už vůbec ji nemůže dát. Nechceme 
tedy zůstat jen u těchto biblických obrazů. 
Musíme hledat to, co Duch podle Písma sva-
tého ve světě a v člověku koná. Prostorem 
jeho činnosti je skutečně celý vesmír, ale 
nejvíc působí v lidském srdci: „A naděje 
neklame, neboť Boží láska je vylita do našich 
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl 
dán.“ Řím 5,5. Tak jako Otec přebývá 
v Synovi a Duchu svatém, tak celá Trojice 
přebývá v člověku, který je v milosti posvě-
cující. Je to právě Duch svatý, který nás dělá 
živým chrámem Božím. Dává nám Boží 
blízkost. On je v nás a díky tomu jsme my 
v Něm. Tak z nás také vytváří jedno tělo, 

bratry a sestry jednoho srdce a jedné mysli. 
Bez Něj by toto vůbec nebylo možné. Kdo 
z nás by na to měl? Přesto díky Jeho daru 
můžeme zakusit Jeho akci, a tak Ho poznat. 

Každý potřebuje lásku, žízní po ní. Naše 
srdce i naše společenství je jakousi studnou  
a právě Duch je pramenem vody a zřídlem 
v hlubinách. Jak tedy poznat, kdo je Duch 
svatý? Jedině tak, že nepřestaneme toužit po 
tomto živém Zdroji a že se budeme snažit 
vycházet ze sebe a překračovat sebe samot-
né. K Bohu v modlitbě a k druhým ve služ-
bě! Tak se v nás a v našem společenství 
uvolní Pramen tryskající do Života věčného. 
Pak najdeme odpověď na úvodní otázku.. 

 Podle Prof. C. V. Pospíšila Otec Jiří 
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Co představuje svátost biřmování, kterou 
dnes přijímá 28 našich bratří a sester? Je to 
především jedna ze sedmi svátostí Krista      
a církve. Můžeme se ptát dál: „Co vůbec 
znamená svátost všeobecně?“ Je to to nejin-
tenzivnější pozemské setkání s Bohem, které 
pochází od Krista a děje se skrze církev     
pro naši věčnou záchranu. Tady v čase se 
rozhoduje o naší věčnosti. Už zde se setkává-
me s Tím, který má být naší „absolutní bu-
doucností.“ Dává nám svou pomoc, aby-
chom dosáhli nebe. Nic mocnějšího a účin-
nějšího i krásnějšího v tomto světě není, jak 
nám dosvědčují mnozí svatí. Biřmování je 
tedy setkání s Kristem, který člověku dává/
posílá svého svatého Ducha. Křest předsta-
vuje v životě člověka jakoby Velikonoce, 
zatímco biřmování pak Letnice.  

Spolu s přijetím Eucharistie, křest a biřmo-
vání tvoří tzv. iniciační svátosti. Křesťanský 
život bez nich není kompletní. Nestačí jen 
křest, je ho třeba prohloubit plností Ducha 
pro službu a posilovat ho častým setkáváním 
s Kristem v Eucharistii. Všichni jsme pokřtě-
ni a většina z nás byla u prvního svatého 
přijímání. Někteří však už nepřijali svátost 
biřmování, a to je velká škoda. Vždycky 
myslím na svého strýce, kterému už je 80 let. 

Když jeho třída byla biřmována, byl nemo-
cen. Později už nechtěl k této svátosti při-
stoupit. Považuje ji za něco, co patří do doby 
dospívání. Tak to ovšem není. Ducha svaté-
ho k plnosti křesťanského života potřebuje-
me v každém věku a biřmování je Jeho nej-
mocnější vylití. Proto mám radost, že 
k biřmování dnes nepřistupují pouze tee-
nageři. 

Tuto svátost uděluje zpravidla biskup, aby se 
naznačilo spojení každého věřícího s celou 
církví. V určitých případech však může biř-
movat i kněz. Symbolika této svátosti s se-
bou nese dvě gesta: vložení ruky a pomazání. 
Apoštolové vkládali na lidi ruce, aby přijali 
Ducha svatého. Už ve Starém zákoně poma-
zání člověka olejem znamenalo jeho posílení 
a vyslání do určité služby.  

Biřmování se udílí po předchozí přípravě při 
slavné mši svaté. Vlastní moment svátosti je 
po promluvě. Nejprve kandidáti obnoví 
křestní vyznání, pak nad nimi biskup vztáhne 
ruce a modlí se. Nakonec přistupují se svými 
kmotry, oznámí jméno svého biřmovacího 
patrona a biskup jim zprostředkovává svátost 
mazáním křižmem na čele a slovy: „N., při-
jmi pečeť daru Ducha svatého.“ Oni odpově-
dí: „Amen!“ Pak následuje mše svatá a po ní 
většinou setkání u slavnostního stolu. 

Svátostným děním se v nich prohlubuje pří-
tomnost Ducha svatého, aby mohli dobře 
sloužit a žít pro druhé. Někdy to přirovná-
vám k jakémusi „domku života“, přízemí je 
pro mě, to představuje křest, první patro na-
bízím druhým, to je biřmování, teplo a světlo 
celému domu dává přijímání Eucharistie. 
Otevřít svůj život jako Boží dar pro druhé, 
představuje velkou radost. Není to však jed-
noduché, proto potřebujeme přítomnost        
a stálou posilu Ducha svatého. 

Přejme našim biřmovancům, aby Duch svatý 
mocně zavanul nejen tuto neděli, ale aby je 
provázel i ve všedních dnech a byl jejich 
Pomocníkem. My, kteří jsme biřmováni už 
byli, s vírou poprosme o téhož Ducha, ať je 
v nás stále živý.     Otec Jiří 

Svátost  biřmování  
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Dálkový rozhovor 

se dvěma mladými farníky, kteří se chysta-
jí přijmout svátost biřmování. 

S Jakubem Sou-
kalem (Ku)       
a Klárou Kali-
novou (Kla) 
jsme chtěly po-
hovořit při kávě       
a zákuscích, ale 
ukázalo se, že 
studenti a aktiv-
ní členové far-
nosti jsou ještě 
o něco vytíže-
nější než dů-
chodkyně, a tak 
jsme zvolily 
rozhovor         

na dálku. 

Na zaslané otázky nám oba milí mladí lidé 
sepsali odpovědi. Bylo to tak pro ně nároč-
nější na čas i práci, ale poskytlo jim to mož-
nost odpovědi si lépe promyslet. Posuďte 
sami: 

Nejprve nám prosím řekněte něco o tom, jak 
probíhala příprava na biřmování.   

KuKla: Naše příprava na biřmování začala   
v lednu 2014 pod vedením P. Jiřího a Soni 
Vtípilové. Scházeli jsme se zhruba jednou    
za čtrnáct dní v pátek po mši svaté na faře. 
Setkání začínalo tematickou přednáškou otce 
Jiřího, po ní jsme se někdy rozdělili do skupi-
nek k diskusi. Zabývali jsme se tématy jako 
víra, modlitba, hřích a smíření, Desatero ne-
bo Duch Svatý. Kromě P. Jiřího nám dvakrát 
přijeli přednášet hosté – manželé Imlaufovi   
z Prahy a František Krampota z Chrudimi. 
Společný večer jsme vždy zakončili modlit-
bou v kapli. 

Jako biřmovanci jsme celkem velká skupina. 
Je nás 33, od mládeže po dospělé různého 
věku. 

Jaká byla vaše cesta k víře? 

Kla: Když jsem byla malá, naše užší rodina 
měla s vírou v Boha společné asi jen tradi-

ce. Rodiče pokřtění nebyli, prarodiče máme 
nepraktikující. S postupem času se ale situace 
začala měnit, přímo úměrně s přicházejícími 
životními zkouškami. S podporou přátel 
mamky, Aleše a vlivem geniálního Božího 
vedení jsme společně došli až ke křtu v Par-
dubicích u salesiánů. Když do chrudimské 
farnosti přišli noví kněží a pastorační asis-
tentky, začali jsme chodit na mše svaté sem. 
Postupně jsme byli „vtaženi do dění“. Zapoji-
la jsem se mezi mládež ve spolču, a to mi 
překopalo život od základů. Začala jsem víru 
víc prožívat. Zjistila jsem, že to není jen       
o „nedělním kostele“. Našla jsem tady nej-
lepší kamarády, lidi, kteří mě berou takovou, 
jaká jsem, mají mě rádi. To byla třeba oproti 
třídnímu kolektivu velká změna. 

Oba často ministrujete, a to je služba zodpo-
vědná a vážná. Ale zažili jste i nějakou hu-
mornou nebo nečekanou příhodu? 

Ku: Ministruji asi už od svých sedmi let, kdy 
mě poprvé k oltáři přivedl brácha Petr.         
U oltáře sloužím rád, protože jsem rád         
„v zákulisí“ čehokoli. Taky se mi na minis-
trování líbí, že mám většinou nějaký úkol, že 
se mše svaté účastním aktivně. A co se hu-
morných či nečekaných příhod týče, tak těch 
je opravdu mnoho. Někdy jsou nenápadné, 
někdy naopak všem na očích. Jedna z mnoha 
se mi stala asi před šesti lety, když jsem      
na slavnost Krista Krále měl kadidlo. V mo-
mentě, kdy P. Smola nasypal kadidlo na žha-
vé uhlíky, jsem zakopl a celá kadidelnice se 
vysypala na krásný koberec. Pozorná minist-
rantka mi však pomohla vrátit obsah zpět   do 
kadidelnice a mše sv. v pořádku pokračovala. 
Po mši svaté mi P. Smola s humorem řekl: 
„A ne abys s tím chodil ke zpovědi!“ 

Co vám dává víra v Boha? 

Klára: Víra mi dává možnost držet se          
ve chvílích, kdy se všechno ostatní kolem 
sype. Parádní je, že k Pánu Ježíši se můžu 
obrátit kdykoli s čímkoli. S tím, co bych žád-
nému člověku neřekla. A je super, že ať udě-
lám v životě  sebevětší blbost, nikdy se       
na mě nevykašle. Neřekne mi, že tohle jsem 
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s Jakubem Soukalem a Klárou Kalinovou 

teda přepískla a už si neškrtnu. 
Taky určitě nemůžu opomenout kamarády, 
které jsem díky víře poznala. Ve společen-
ství a sdílení se žije úplně jinak, než  kdyby 
na to byl člověk sám. Moji spolužáci už se se 
mnou smířili.  Třeba na základce to bylo 
horší. Byla jsem živoucím příkladem všeho, 
co nebylo in. Hrála jsem na housle, chodila 
do skautu a k tomu všemu ještě byla věřící. 
Měla jsem nízké sebevědomí. Logicky jsem 
nemohla být respektovaná, když jsem si ne-
byla jistá v kramflecích. Spolužákům jsem 
záviděla, že jsou jedna parta, a někdy jsem se 
snažila mezi ně zapadnout. S odstupem času 
jsem ale moc ráda, že jsem nezapadla. Že mě 
Bůh uchoval „ne in“ až do doby, kdy jsem to 
začala považovat za výhodu. Teď, když už 
jsem si jistější, kdo jsem, nevadí mi tak před 
ostatními vystupovat. 

Ku: Občas si říkám, co by se mnou bylo, 
kdybych neměl víru, protože ta mi toho dala 
a dává hodně. Díky ní jsem poznal mnoho 
kamarádů, nejen z Chrudimi, ale i z různých 
akcí. Myslím taky, že by bez víry byl můj 
život nudný nebo aspoň nudnější, když vez-
mu v úvahu, co všechno jsem díky víře mohl 
prožít. Víra v Boha mi také nabízí řadu mož-
ností – když to řeknu učeně – 
k seberealizaci, mohu rozvíjet to, co mi jde, 
a naučit se třeba tomu, o čem jsem neměl ani 
tušení, můžu sbírat různé zkušenosti. Dává 
mi odvahu riskovat, ale jen když se k tomu 
odhodlám. To znamená udělat první krok na 
cestě někam, kam by mi to třeba má povaha 
nedovolila. Víra mi taky kolikrát odpovídá 
na „náhody“, které jsou někdy tak náhodné, 
až si říkám, že to musel zařídit Bůh.  Víra 
mi dává vztah k Bohu, který někdy pociťuji 
méně a někdy více intenzivně. 

Se svými současnými spolužáky nemám 
kvůli víře žádné problémy a berou mě 
v pohodě. Občas se pobavíme o věcech 
ohledně náboženství, když oni sami přijdou. 
Jindy třeba s kluky o KAHL (o Křesťanské 
amatérské hokejové lize) . 

Na základce jsem víru prožíval jinak než 

v posledních letech. Ale ani tam jsem žádné 
problémy se spolužáky či učiteli neměl.        
I přesto, že jsem ji vnímal trochu radikálněji 
a jinak. Vybavuji si situaci, kdy jsem si ne-
chtěl sedat k ostatním spolužákům na obědě, 
protože „oni jsou hříšní“ , takže jsem sedá-
val bokem. Časem jsem ale poznal, že správ-
ný přístup je pravý opak. 

Biřmování je vstupem do duchovní zralosti. 
Jste ve věku, kdy vás čeká také maturita, 
která má prokázat  vaši občanskou a intelek-
tuální dospělost. Co očekáváte, že se ve va-
šem životě změní, co se před vámi otevře? 

KuKla: Co se týče dospělosti a zralosti – ať 
už duchovní nebo osobnostní – ta nás nejspíš 
zatím míjí. :) Ohledně osobní připravenosti 
na biřmování si nepřipadáme jako duchovně 
vhodní adepti k přijetí této svátosti. Ale nej-
spíš bychom svůj aktuální stav hodnotili 
stejně i za rok nebo za dva. Na takovou mi-
lost asi nemůžeme být dostatečně připraveni 
nikdy. 

O to víc jsme na přijetí Ducha Svatého zvě-
daví a těšíme se. Jdeme do toho ale i s nejis-
totou a obavami, s malou vírou. Prostě jako 
lidé. Zbytek se pokusíme svěřit do Jeho ru-
kou. 

Moc vám obě-
ma děkujeme 
za váš čas, 
upřímnost a 
důvěru, které 
jste nám i dal-
ším čtenářům 
S a l v á t o r u   
v ě n o v a l i ,        
a za ochotu,     
s kterou jste   
k danému 
úkolu přistou-
pili. Vyprošu-
jeme vám Bo-
ží požehnání. 

 

Eva Vojnová a Kateřina Marelová       
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Duchovní obnova v rámci přípravy na biřmování 

Slavnost Seslání Ducha Svatého je každým 
dnem blíž a blíž, čehož si všímají především 
(ale nejen!) budoucí biřmovanci. Proto je 
důležité začít se na biřmování připravovat 
ještě intenzivněji, než doposud. V rámci  
vyvrcholení skoro rok a půlroční přípravy      
na biřmování jsme se tedy vydali na víken-
dovou duchovní obnovu. Kam? Do kláštera 
na Mendryce. Už rovnou teď vám můžu říct, 
že je to nádherné místo. 

V pátek 15. května kolem šesté hodiny    
večerní se do areálu kláštera postupně začali 
sjíždět jednotlivé posádky účastníků, načež 
jsme duchovní obnovu společně zahájili 
dobrou večeří. Hned poté, co nám dostatečně 
vytrávilo, jsme slavili mši svatou v malém, 
leč velmi útulném, kostelíku. Následoval 
večerní program – lectio divina. Rozebírali 
jsme evangelium na nedělní slavnost a mys-
lím, že pro většinu to byl velmi hluboký  
zážitek. Nakonec jsme se na toto téma zapo-
vídali natolik, že spát se šlo opravdu pozdě. 

Další den jsme započali ranními chválami, 
posilnili se vynikající snídaní a následně se 
zúčastnili několika přednášek otce Jiřího, 
v nichž figuroval především Duch svatý       
a vše s ním spojené jako například ovoce 
Ducha svatého, charismata nebo jeho dary. 
Po vydatném obědu jsme vyrazili na pěší 

výlet po okolních lesích, který jsme si zpest-
řili nevšedním zážitkem, a sice slavením mše 
svaté pod širým nebem uprostřed krásné 
přírody. Večer následoval další duchovní 
program a také domlouvání nezbytných  
organizačních záležitostí, aby biřmování 
klapalo, jak má. 

 

Nastala neděle, poslední den strávený         
na Mendryce. Musím říct, že celá duchovní 
obnova neskutečně rychle utekla. Čekaly nás 
ranní chvály, snídaně, kratší přednáška         
a sdílení dojmů, pak už jenom oběd a hurá 
domů… Ačkoliv jsme se všichni shodli      
na tom, že bychom na Mendryce klidně ještě 
nějaký čas pobyli, protože je to až neskuteč-
ně nádherné a tiché místo, přímo ideální    
pro ztišení     a setkání s Bohem, pobyt zde je 
jako pohlazení na duši. Nikomu z nás se ne-
chtělo       do hlučné reality, všichni jsme si 
duchovní obnovu rozhodně užili a navíc se 
dobře připravili na nadcházející slavnost 
biřmování. Na tomto místě se zároveň hodí 
vyjádřit velké díky Soně a otci Jiřímu, kteří 
se o nás duchovně starali nejen na obnově, 
ale i po celou dobu přípravy a pak samozřej-
mě také hodným sestřičkám z kláštera, které 
mimochodem umí skvěle vařit. 

Zakončit článek zmínkou o úžasném kuchař-
ském umění sestřiček se asi moc nehodí, 
proto bych chtěla ještě dodat, že Mendryku 
stojí za to navštívit, neboť vás návštěva        
a pobyt nesmírně obohatí. To koneckonců 
může dosvědčit hned několik dalších lidí     
          

                                Magdalena Fiedlerová 



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  

Zprávy  z  Říma 

Milí farníci chrudimští, 

konečně se nám podařilo přemluvit jednoho 
z místních holubů, aby vám předal naše 
pozdravy a pár informací z Věčného města. 
Jako revanš jsme mu slíbili bezpečný průlet 
chrudimským náměstím, spoustu opeřených 
kamarádů a pohled na náš krásný kostel. 
Doufejme, že zůstane jen u dívání…  

Jak v Tibeře, tak v Chrudimce proteklo již 
mnoho vody od doby, kdy jsme naposledy 
spatřili naši drahou domovinu. Vlastně by-
chom posledních pár měsíců mohli charakte-
rizovat jako dobu velmi příhodnou k lámání 
osobních rekordů – posuďte sami…  Neuvě-
řitelných 160 dní budeme zakrátko mimo 
výsostné území České republiky. A nutno 
říci, že už teď se těšíme, až se onen 160. den 
nachýlí ke svému konci… 

K papeži Františkovi jsme se o Velikonocích 
dostali na uvěřitelných 4,58 metru. Pravda, 
nepodařilo se to změřit přesně, ale protože 
kvůli silnému a vytrvalému dešti byly nasák-
lé kardinálské židle z první řady odneseny do 
bezpečí, pomohli jsme si o velký kus až na 
oněch 4,58 metrů. Mohli jsme tak prožít mši 
svatou „na přímo“, od Svatého otce odděleni 
pouze provazci padající vody a hranatými 
rameny bodyguardů. Při této příležitosti jsme 
si také experimentálně ověřili, že klerika se 
pláštěnce podobá opravdu jenom tvarem… 

Další číslo – rovněž rekordní – je opět počet 
dní – tentokráte z prostřední akademického. 
Dne 16. ledna jsme v aule 300 psali písemku 

z církevního práva a dodnes nevíme, jak to 
dopadlo! A možná, že to tak je lepší… Přeci 
jenom Řím je město věčné, a proto není kam 
spěchat… 

Nezajímavý rovněž není ani výsledek naší 
práce na „limoncellu“ – místním alkoholic-
kém nápoji, který si z plodů naší zahrádky 
sami vyrábíme. Množství litrů letos přesáhlo 
o pár lahví úrodu minulých let, a proto si 
rovněž výroba limoncella zaslouží své místo 
v našem přehledu římských rekordů. 

Za poslední rekord budiž prohlášena pasto-
rační cesta otce Jiřího, při které urazil více 
než dva a půl tisíce kilometrů a mohl se tak 
setkat s římskou frakcí naší chrudimské far-
nosti. Pastorační cesta byla využita na 100 % 
a kromě mnoha kilometrů po Římě jsme 
navštívili tak krásná místa jako Manoppello 
nebo Lanciano. 

Na konec už snad 
jenom připojíme, 
že se těšíme brzy 
na viděnou a na to, 
že dalšího rekordu 
– zatím neznámo 
v čem – dosáhne-
me  s p o l e č n ě 
s vámi. 
 

 

14. května 2015                         
 

Petr a Vojta 

Benefiční koncertBenefiční koncert  

Keňské město Itibo navštěvuje od roku 2006 
pardubický zdravotník Aleš Bárta a za bez-
mála 10 let zde se svými pomocníky vybu-
doval africkou nemocnici. O Bártově projek-
tu natočila dokumentaristka Olga Špátová 
film, který produkuje HBO Europe. 

   Přijměte pozvání na Benefiční večer pro 
Itibo, který proběhne v úterý 2. června 2015 
v Městském kině v Chrudimi od 18 hodin. 

  V rámci večera vystoupí sbor Kiesse Nzamba 

z Gymnázia Josefa Ressela, který pod vede-
ním Mgr. Ilony Štorkové představí několik 
afrických spirituálů. Následovat bude doku-
ment Daleko za sluncem a diskuze 
s režisérkou Olgou Špátovou a zdravotníkem 
Alešem Bártou. 

Celé vstupné 100 Kč bude použito na nákup 
nové sanitky pro nemocnici. Protože kapaci-
ta kina je omezená, rezervujte si vstupenky 
co nejdříve. 

Těšíme se na Vás 2. června v kině! 

            Alžběta Boháčová   
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Malé ohlédnutí za poutí  

Májový čas uvítalo několik z našich farníků 

na pouti po západočeských klášterech. Jaké 

byly jejich prožitky a co se jim na cestách 

nejvíce líbilo, sdělili někteří účastníci 

v krátké anketě: 

Jako již tradičně bylo putování velmi pečlivě 

připraveno. Na Svaté Hoře jsme pouť zahájili 

bohoslužbou a poté prohlídkou místa. V Pla-

sech nás zaujala stavba kláštera na dřevěném 

roštu a konečným cílem byl klášter v Teplé   

u Mariánských Lázní, který se pro nás stal   

na dva dny domovem. Sobotní mše svatá      

v kapli řádových bratří vnesla do někdy po-

nurých prostor osiřelých klášterů zcela jiný 

rozměr – teplo a světlo a, jak hezky zmínil 

Otec Jiří, taková kaple by v mnoha farnos-

tech byla pro místní společenství věřících 

vlídnějším  místem k setkání, než velký stu-

dený kostel. Po mši svaté jsme si mohli pro-

hlédnout druhou největší knihovnu v naší 

zemi a také kostel ve středu kláštera. V pravé 

poledne jsme jeli do německého Waldsasee-

nu, kde jsme viděli krásně opravenou polovi-

nu barokního kostela a pečlivě zakrytou dru-

hou polovinu, kde se teprve opravy provádě-

ly. Poté jsme navštívili starobylou knihovnu. 

Cestou zpět jsme si ještě prohlédli Mariánské 

Lázně a Zpívající fontánu. Poté již následo-

vala večeře a pro ty, kdo chtěli vidět Zpíva-

jící fontánu osvětlenou, byla připravena mož-

nost ještě jednou se do nedalekých Marián-

ských Lázní vypravit. V neděli po snídani 

jsme prožili společnou mši svatou v hlavním 

kostele a dále jsme putovali do Kladrub 

(nikoliv nad Labem), kde jsme viděli veliký 

klášter s krásným prosvětleným kostelem      

a také muzeum svatého Jana Nepomuckého, 

pro kterého se stal klášter v Kladrubech 

osudným... Další zastávkou byl klášter          

v Chotěšově, který se nacházel ve velmi 

smutném stavu – rozsáhlý areál v malé vesni-

ci – dnes prakticky těžko využitelný. Posled-

ní zastávkou byla katedrála svatého Bartolo-

měje v Plzni, kde jsme se dozvěděli o historii 

chrámu od místního kněze včetně zprávy      

o nedávno vyhlášené soutěži na dostavbu 

druhé věže kostela, která nakonec napomohla 

k zapojení celého města do sbírky na nové 

zvony pro kostel sv. Bartoloměje. Z Plzně 

jsme již putovali domů do Chrudimi. 

Velký dík patří panu Petru Vrabcovi s chotí 

za koordinaci jednotlivých zastávek, za pře-

kladatelské úsilí v německé části programu   

a za zajištění ubytování. Také Otci Jiřímu   

za duchovní provázení a podporu a určitě 

velký dík Petře Pudilové za pomoc při orga-

nizaci naší pouti. 

Zážitků bylo více. Čtení informací o jednotli-

vých místech již v autobuse přispělo k tomu, 

že při prohlídkách jsme již byli částečně zna-

lí. Velmi mile působilo společenství všech 

účastníků putování, které bylo kontrastem     

k rozsáhlým a honosným, ale dnes již opuště-

ným stavbám – Plasy, Kladruby, Chotěšov. 

Pro mě byla velmi silným zážitkem procház-

ka areálem kláštera v Teplé v sobotu večer, 

kdy jsem si v tichu představoval život v kláš-

teře v předchozích staletích a v modlitbě 

myslel na všechny blízké (Danek). 

                          Veronika a Daniel Měkotovi 
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po západočeských klášterech  

Při našem putování jsme zakoušeli radost     

z krásného společenství a obdivovali krásu   

a genius loci 

z á p a d o č e s -

kých klášterů, 

které většina 

poutníků na-

vštívila popr-

vé. Největším 

d u c h o v n í m 

z á ž i t k e m     

pro nás byla 

mše svatá       

v klášterním 

k o s t e l e     

Z v ě s t o v á n í    

P. Marii v Teplé a modlitba u hrobu Terezie 

Neumannové v bavorském Konnersreuthu. 

                                       Zdena a Petr Vrabcovi 
 

Výlet se nám líbil, viděli jsme spoustu nád-

herných památek a užili si příjemný kolektiv. 

Fakt je, že program byl náročný – od rána   

do večera. Taky je potřeba zmínit, že celá 

akce byla perfektně připravená a zorganizo-

vaná, abychom ve třech dnech stihli maxi-

mum. Někdy byl čas až dost napjatý a měli 

jsme co dělat, abychom stihli dorazit na plá-

novanou prohlídku včas. Celkově jsme si to 

opravdu užili.            Petr a Majka Kohoutkovi 
 

Vážení čtenáři, byla jsem požádána, abych 

napsala pár řádků o putování po západočes-

kých klášterech. Nejprve jsem odmítla. Jed-

nak proto, že můj poslední písemný projev 

byl domů mamince, jednak proto, což je 

podstatnější, z pokory ke slovu a myšlence. 

Tolik, prosím, úvodem. 

Nyní k samotné pouti. Putovali jsme 3 dny. 

Navštívili jsme Svatou Horu u Příbrami, 

Plasy, Teplou, kde jsme byli ubytováni, ně-

mecký Waldsassen, Mariánské Lázně, 

Kladruby, Mariánskou Týnici, Chotěšov       

a katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni. Potud 

reálie. 

Každý z těchto komplexů byl více méně zde-

vastován dílem chodu dějin, ale nejvíce      

za minulého režimu, více či méně zrestauro-

ván, více či méně se do nich vrací život.      

A člověk si chtě nechtě klade otázky. Bylo 

smysluplné stavět tak rozsáhlá sídla a hroma-

dit v nich takové „bohatství“ pro „pár mni-

chů“?  Odpověď zní: Ano. Jsou to místa na 

oslavu Boží. Jsou to místa staletí promodle-

ná. Jsou to místa, kde žasneme nad lidským 

umem. Jsou to místa, kde se tají dech  a člo-

věk má pocit, že se byť jen na malou chvilič-

ku mohl dotknout „věčnosti“. Nedá mně 

nevzpomenout mého dědečka, který říkával: 

Poctivý život často hrbí záda,       pod tíhou 

křížů klekáme na kolena, a přesto bychom 

neměli zapomínat, že máme nebe nad hla-

vou. 

Ať nám jsou tedy tyto klášterní komplexy 

mementem. Méně přemýšlejme nad jejich 

užitečností a více promýšlejme svůj vlastní 

život. Potom nikdy nepřestaneme žasnout     

a být Bohu vděčni. Zároveň bych ještě ráda 

zmínila, že na tuto pouť jsem byla přizvána 

svými katolickými přáteli (jsem z církve 

ČSCH)  a v ještě ne tak  dávné době by to asi 

nebylo tak snadné. Bohu díky.                        
          poutnice Jarka 
 

Mě nejvíc zaujal bývalý klášter Mariánská 

Týnice. Asi proto, že se ho, díky nadšení lidí 

ve 20. letech 20. století a hlavně pak           

od r. 1993 až doposud, podařilo z úplných 

ruin nádherně zrekonstruovat. Škoda, že již 

nežije duchovním životem. Anežka odjížděla 

na pouť ne úplně zdravá, ale i přes bolesti, si 

to užila. Všechno se jí líbilo, nejvíc Zpívající 

fontána v Mariánských Lázních. 

      Marie a Anežka Ježkovy  
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Alfa konkrétněAlfa konkrétně - pokračování na str.11  
Po loňské premiéře bychom i letos chtěli 
v naší farnosti uskutečnit kurzy Alfa. Začne-
me zase na podzim, v polovině září, a po 13 
večerů se budeme setkávat nad tématy          
o smyslu života, jeho naplnění, o tom, kdo je 
Ježíš, kdo je Duch svatý, jak působí, o mod-
litbě a o dalších oblastech života. 

Již jsme začali s přípravami letošních kurzů, 
ale nechceme to dělat sami. Ani bychom to 
nezvládli. Je to věc celé farnosti, celého spo-
lečenství. Chtěli bychom Vás tedy poprosit  
o spolupráci. 

To, co nejvíce potřebujeme, je modlitba.     
O tu Vás prosíme s největší naléhavostí. Po-
třebujeme Vaše modlitby na tyto úmysly, 
potřebujeme připravit půdu pro Hospodinovu 
setbu. Minulý rok jsme se přesvědčili, jaká je 
síla Vašich modliteb, které nás doslova nesly 
při přípravách kurzu i během jeho průběhu. 

Prosíme Vás o modlitby již nyní. Za to, 

aby našli odvahu ti, kteří na kurzech Alfa 
mají být, které tam Pán zve. Aby otevřeli svá 
srdce pro Jeho volání. 
Rozhlédněte se kolem, popřemýšlejte, zda by 
účast na kurzu Alfa byla vhodná pro nevěřící 
z Vašeho okolí, přátele, sousedy, kolegy     
ze zaměstnání nebo i členy Vašich rodin.  
Pro ty, kteří se za křesťany nepovažují,     
pro ty, kteří by se o křesťanství chtěli něco 
dozvědět, nebo pro ty, kteří chtějí prohloubit 
a upevnit základy své víry. Pozvěte je osob-
ně, vyhledejte někoho z loňských účastníků 
kurzů a požádejte je o jejich reflexi. Potřebu-
jeme Vaši pomoc v této oblasti, Vy nejlépe 
znáte lidi ze svého okolí. Popřemýšlejte, 
vytipujte, pro koho by tato forma evangeliza-
ce byla vhodná, kdo potřebuje ožít, kdo hle-
dá smysl života, kdo ztratil jistoty, které měl, 
a hledá nové. Nebojte se lidi oslovit, i když 
budete napoprvé odmítnuti, třeba to nebude 
odmítnutí trvalé. Až budeme mít vytištěné 
propagační materiály, přineste je osobně 
těm, kteří by mohli být účastníky kurzu. 

Kurz Alfa 2015 

Na podzim minulého roku udělala naše far-
nost malý skok do neznáma a pustila se      
do evangelizačních kurzů Alfa. Ačkoli u nás 
šlo o věc poměrně neznámou, jinde ve světě 
(nebo v jiných církvích) se jedná o iniciativu 
velmi populární, podporovanou a uznávanou. 
Jde o aktivitu, která si klade vysoké cíle: 
oslovit evangelijní zvěstí ty, kteří se s ní ješ-
tě nepotkali, nebo potkali nepříliš dobrým 
způsobem, anebo ji chtějí zakusit nově. 
V prvé řadě je však tento kurz směřován k 
lidem „nevěřícím“, hledajícím. Letošní rok 
však hlavní organizátoři kurzů Alfa míří 
ještě výše. Chtějí podpořit co nejvíce kurzů 
Alfa po celé České republice, nabídnout se-
známení s křesťanskou vírou co největšímu 
počtu Čechů. Podtitulem Iniciativy 2015 je 
věta: Evangelizace národa a proměna společ-
nosti. K tomuto účelu bude F-nadací 
(založené právě pro získávání peněz od čes-
kých dárců pro evangelizační aktivity) uvol-
něn až 1 mil. Kč. Kanceláří Alfy jsou také 
připravovány nové webové stránky kurzů, 
facebookové stránky… 

Kurzem Alfa v naší 
farnosti minulý rok 
prošlo 39 lidí, z toho 
33 jej dokončilo. Nej-
větší část tvořili naši 
farníci, nechyběli 
však ani lidé hledající 
nebo „nevěřící“. 
Zpětná reakce účast-
níků byla velmi pozi-
tivní. Mnozí hovořili 
o prohloubení víry a 
o ž i v e n í  v z t a h u 
k Bohu i lidem. Ně-
kteří se začali připravovat k přijetí svátostí, 
jiní podnikli kroky k zažehnutí víry ve své 
rodině… Působení Boží v této iniciativě vní-
máme jako velký dar a jsme vděčni za všech-
ny modlitby a oběti, které jste na tyto úmysly 
uskutečnili. Podporujte, prosíme, evangeliza-
ci národa i nadále. K Iniciativě 2015 se při-
pojíme po prázdninách dalším kurzem Alfa.         
     

    - sv - 
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Den dobrovolnictví a letní aktivity  

Dobrý den, bratři a sestry! Dovolte mi využít 
další příležitosti k oslovení vás skrze stránky 
našeho farního občasníku Salvátor. Tentokrát 
bych vás chtěl v krátkosti pozvat na naší cha-
ritou pořádaný celodenní „Den dobrovolnic-
tví“, který proběhne v pátek 19. 6. v Klášter-
ních zahradách města Chrudim. Zde se do-
zvíte mnoho zajímavých a užitečných infor-
mací o tom, jak může být dobrovolnictví 
prospěšné pro vás a vaše okolí, nebo jak mů-
žete být skrze dobrovolnictví vy užiteční 
druhým. Zároveň bych vám při této příleži-
tosti rád jednu z takovýchto dobrovolných 
možností navrhl. 

Den dobrovolnictví je první aktivitou tohoto 
druhu v našem regionu. Půjde o přehlídku 
dobrovolnických aktivit prezentovanou orga-
nizacemi spolupracujícícmi s dobrovolníky. 
Tyto organizace budou nejen z Chrudimě, ale 
také z celého Pardubického kraje. Zároveň 
zde budou své činnosti prezentovat také dob-
rovolnická centra z dalších charit z naší krá-
lovéhradecké diecéze. Účastníci akce z řad 
široké veřejnosti mohou u každé z prezentují-
cích se organizací plnit jednoduché aktivity, 
vycházející z dobrovolnictví. Každý si tak 
bude moci hravou formou vyzkoušet, jak 
takové dobrovolnické aktivity vypadají.      
Za splnění těchto aktivity získá každý účast-
ník razítka do předem obdržené účastnické 
karty a za určitý počet razítek pak dostane 
jednu z mnoha cen. V rámci tohoto dne pro-
běhne také projekce fotek a videí zajímavého 
cestopisu „O dobré vůli ve světě“, který je    
o cestování auto-stopem po Evropě i mimo ni 
a o tom, jak na to reagují tamní lidé. Nebude 
chybět doprovodný program pro rodiny         

s dětmi, občerstvení a rukodělné dílny. 

Večer pak proběhnou na tomtéž místě zají-
mavé koncerty folkových i rockových kapel 
za dobrovolné vstupné. Celá akce začne ráno 
v 9:00 hod. a bude pokračovat do pozdních 
večerních hodin. 

Den dobrovolnictví pořádá Dobrovolnické 
centrum Farní charity Chrudim ve spolupráci 
s dalšími chrudimskými dobrovolnickými 
centry, se Zdravým městem Chrudim, s Koa-
licí nevládek Pardubicka (KONEP) a radním 
Pardubického kraje pro sociální sektor a ne-
ziskové organizace panem Pavlem Šotolou. 
Jde o první ročník této zajímavé akce, a proto 
doufáme, že účast bude veliká. Všichni jste 
srdečně zváni! 

Rád bych vás také pozval k naší letní dobro-
volnické aktivitě: „Vemte seniory ven!“ Tato 
akce má za cíl vyvést co největší možný po-
čet klientů Domova pro seniory (u pivovaru) 
alepoň na krátkou chvilku na procházku ven, 
na sluníčko. Tato aktivita poběží celé léto     
a vy se do ní můžete zcela snadno zapojit      
a stát se (třeba jen na toto letní období) naším 
krátkodobým dobrovolníkem. Po krátkém 
setkání se mnou budete pojištěni proti újmě 
na zdraví a majetku a vybaveni potřebnými 
informacemi. Pak už záleží jen na vás, kdy 
do Domova pro seniory vyrazíte a koho vez-
mete s sebou na procházku ven. Je to, ale-
spoň dle mého názoru, to nejlepší, co může-
me v krásných letních dnech těmto potřeb-
ným lidem nabídnout. V případě zájmu mě, 
prosím, kontaktujte na tel. 608 054 111, nebo 
 na mailu:                                                     
dobrovolnicke.centrum.charitacr@tiscali.cz. 

            Bc. Lukáš Roztočil, DiS.                                  

           koordinátor dobrovolníků 

Alfa konkrétně Alfa konkrétně - pokračování ze str.10 
V průběhu kurzů je také možnost zapojit se 
do modlitební stráže v čase konání setkání 
modlitbou před Nejsvětější svátostí v kapli 
na faře. Loni se zde vytvořilo při adoraci, 
zpěvu, modlitbách i tiché přítomnosti velmi 
hezké společenství, které nám bylo velkou 
posilou. Děkujeme za to a vybízíme: Ne-

nechte nás v tom a pokračujte, přidejte se 
další. Vždyť, kdo dává, dostává. Hospodin 
jistě nezůstane dlužníkem. Vděčně také při-
jmeme pomoc se zajištěním občerstvení pro 
účastníky kurzu, a to buď s přípravou pokr-
mů, nebo s obsluhou. 
Děkujeme za veškerou Vaši pomoc, za to, že 
kurzy Alfa podporujete. Jste v našich modlit-
bách.                      -pp- 

 

https://amail.centrum.cz/main.php#composeto
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Farní denFarní den  
Ze Skutků apoštolských víme, jak se setkávali první křesťané, jakým způsobem se snažili žít 
svoji víru a jak působili na své okolí. Právě jejich způsob života oslovoval ostatní lidi, kteří 
se pak také stávali křesťany. Dnes je určitě potřebné vracet se k podobné praxi. Potřebné jak 
pro nás, společenství křesťanů, farnost, tak pro naše okolí. Jak dnes žijeme svoji víru my? 
Jsme zvyklí setkávat se při bohoslužbě, na farních akcích, chvíli popovídat před kostelem. 
Právě farní den by mohl být možností setkat se trochu jinak. Určitě by jeho základem měla 
být společná bohoslužba – společné chvály Boha a společné modlitby. Shromáždění v koste-
le by ale mělo pokračovat dál, venku. Zcela v duchu slov: „Jděte ve jménu Páně!“ Farní den 
by měl umožnit setkání s těmi členy farnosti, se kterými se jinak mimo kostel nepotkáme. 
Využijme této příležitosti, všimněme si svých sousedů v lavici a více se navzájem poznejme, 
popovídejme, sdílejme své radosti i starosti. Vždyť farnost má být parta lidí, kteří se nadchli 
pro Ježíšovu věc, které spojuje bratrství a vzájemná touha přinášet občerstvení tomuto světu 
skrze naslouchání, soucítění a vzájemnou službu. 
 

6. farní den se bude v naší farnosti konat v neděli 21. června. Začne v 10 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie mší svatou. Po ní se přemístíme do prostor fary a farního dvora, 
kde nás bude čekat společný oběd, spousta výborných buchet a zákusků, káva, kofola        
pro děti, čepované pivo, prostě vše, co k takovému dni patří. Na programu nebude chybět 
tradiční fotbálek, muzicírování, ale také například povídání P. Jiřího o pouti do Říma a pro-
mítání fotek. A hlavně budeme mít možnost více si popovídat, seznámit se, pobýt spolu. 
Přijďte a pozvěte i své přátele. Modleme se, aby náš farní den byl k našemu užitku a oslavě 
Boha a aby třeba oslovil někoho, komu se chce Bůh skrze nás nechat poznat.          - p p -  

M O D L I T B A  Z A  F A R N O S TM O D L I T B A  Z A  F A R N O S T   
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. 

Dej nám, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající 
skutek a odpuštění. 

Dej našim kněžím svého svatého Ducha a žehnej jejich pastýřské 
službě. 

Pomáhej rodičům, aby svým dětem vydávali svědectví o tvé pravdě 
a lásce. 

Posiluj trpící, aby své bolesti spojovali s tvou obětí pro spásu svých      

bližních. 

Pomáhej nám všem, abychom sami sebe přinášeli jako oběť živou pro rozkvět Božího krá-
lovství v naší farnosti. 

Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky, a vytvářej z nás svůj 

svatý lid žijící ve společenství jednoty a lásky. Amen. 

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

