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Náš farní občasník Salvátor 

vychází tentokrát mezi 

„dvěma Mariemi“, tedy mezi 

svátkem Narození Panny 

Marie (8. 9.) a památkou 

Panny Marie Bolestné (15. 

9.). První ukazuje na to, co 

znamená dar života a životní-

ho poslání, že žít s Bohem    

a v Bohu je něco nesmírně 

vzácného a přináší to člověku 

radost. „Zazpívám Hospodi-

nu, který mě zahrnul dobrem, 

opěvovat budu jméno nej-

vyššího Pána“ (z liturgie 

svátku Narození Panny Ma-

rie). Rozhovor s naší pasto-

rační asistentkou, teď mo-

mentálně nastávající mamin-

kou, Soňou Vtípilovou uka-

zuje, že život je vskutku Boží 

dar. Soňa odchází z farní 

služby (doufám, že jen na 

nezbytnou dobu), a to je pří-

ležitost, abychom jí poděko-

vali za všechno krásné, co 

zde ve farnosti za šest let 

vykonala. Vkládala do své 

služby opravdu celé srdce     

a vše dělala s radostí a úsmě-

vem. Přejeme požehnaný čas 

nového mateřství a hodně 

zdraví a síly. 

Během prázdnin bylo více 

příležitostí setkat se a prožít 

chvíle oddechu. Když jsem 

s některými z Vás putoval na 

kolech po Rakousku nebo 

když jsem s dětmi a mladými 

pobýval na farním táboře, 

mohl jsem si dobře uvědomit, 

jak je každý z nás osobitý     

a neopakovatelný. Vnímal 

jsem velkou pestrost našeho 

společenství a různá obdaro-

vání, která máme. Jistě jste 

něco podobného v čase 

prázdnin také zažili. Už jen 

svou existencí můžeme být 

darem jeden druhému. Když 

jdeme za společným cílem, 

může to být někdy náročné, 

ale přináší to nakonec radost. 

Život každého z nás má ne-

smírnou hodnotu. Uctíváme 

Pannu Marii i svaté, a to zce-

la právem, ale važme si víc   

a víc jeden druhého, proka-

zujme si úctu, spolupracujme 

a buďme vděční za tu pes-

trost, kterou nám Pán Bůh 

takto dává. 

„Druhá Marie“ nám ukazuje 

další stránku našeho života: 

„…i tvou vlastní duší pronik-

ne meč…“ (z liturgie památ-

ky Panny Marie Bolestné). 

Ta se nás též týká, někoho 

z nás právě teď velmi aktuál-

ně a velmi naléhavě. V čase 

prázdnin jsme na faře 

s obavami čekali na výsledek 

finanční kontroly, do toho 

nemoci v rodině a další kříže. 

Mnohý z vás by také mohl 

vyprávět, co během léta pro-

žíval těžkého. Pocítili jsme 

však, že v tom nejsme opuš-

těni, možná nás to přivedlo 

blíž k Bohu. Snažili jsme se  

a snažíme se po vzoru Panny 

Marie stát u Ježíšova kříže 

spolu s našimi blízkými. Vě-

říme, že nakonec všechno má 

smysl. Svatý Pavel to vyjádřil 

slovy: „Dovedu trpět nouzi, 

dovedu mít hojnost. Ve všem 

a do všeho jsem zasvěcen: 

být syt i hladov, mít nadbytek 

i nedostatek. Všechno mohu 

v Kristu, který mi dává sí-

lu.“ (Flp 4,12-13) Přeji Vám 

do nadcházejícího času právě 

to, abychom všechno mohli 

v Kristu, který nám dává sílu, 

a děkuji za Váš zájem a nasa-

zení v naší farnosti.     

       S požehnáním otec Jiří  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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ROZHOVOR SE SOŇOU VTÍPILOVOU 

 

Asi jen málokdo z chrudimských farní-

ků neví, že odcházíš na čas mateřské 

dovolené z  postu pastorační asistentky. 

Možná je právě tohle dobrá příležitost 

ohlédnout se za svým dosavadním živo-

tem a trochu zavzpomínat. 

Dětství jsem prožila v hornickém městě 

Sokolově, kde jsem absolvovala základní 

školu a gymnázium. Když jsem tam byla 

ve 3. ročníku, přišla sametová revoluce. 

Teprve pak jsem se začala dozvídat        

o víře. Po ukončení gymnázia jsem za-

toužila prohloubit si své „znalosti“ o Bo-

hu a také mě lákala „kariéra“ učitelky 

náboženství. Proto jsem se přihlásila     

na dvouleté studium na Biskupské gym-

názium v Brně. Domnívala jsem se teh-

dy, že je to pomaturitní kurs pro učitele 

náboženství, ale na místě jsem zjistila, že 

končí maturitou, a tak jsem maturovala 

dvakrát. Ale nelituji toho. Tamní atmo-

sféra mi velmi pomohla – setkání 

s řeholníky a zajímavými kněžími mě 

povzbudila a dále formovala. Po studiích 

v Brně jsem se náhodou ocitla v Českých 

Budějovicích, kde jsem se jen tak mimo-

chodem pídila po pracovním místě. 

Zrovna se uvolnilo místo katechetky 

v salesiánském středisku, a já ho získala. 

Zároveň jsem musela začít studovat teo-

logii. Byla to porevoluční doba, kdy byl 

o výuku náboženství zájem, ve třídách 

jsem měla spousty dětí a učila třeba      

na šesti základních školách zároveň. By-

la to radostná práce. V Budějovicích 

jsem získala bakalářský titul. Pak jsem 

jezdila s kamarádkou pomáhat salesiá-

nům i do Domu Ignáce Stuchlého         

ve Fryštáku a po čase od nich dostala 

nabídku pracovního místa, po kterém 

jsem ráda sáhla. 

Můžeš nám své působení tam trochu 

přiblížit? 

Je to centrum pro mladé srovnatelné tře-

ba s Vesmírem v Orlických horách. Mlá-

dež tam jezdí na nejrůznější akce: du-

chovní obnovy, sportovní a hudební ví-

kendy... Dostala jsem na starost přípravu 

těchto programů. Ve Fryštáku jsem se 

seznámila i se svým budoucím manže-

lem Petrem, který tam přišel na civilní 

vojenskou službu. To pro mne byla 

vlastně největší odměna seslaná z nebes.  
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Jak jste se vlastně dostali z Moravy     

do Chrudimi? 

Když manželovi skončila civilní služba, 

rozhlíželi jsme se, kam spolu jít. Petr, 

který pochází z Krouny, se dozvěděl      

o nově zakládaném církevním gymnáziu 

ve Skutči, kam nás přijali. Já jsem na 

částečný úvazek vyučovala náboženství 

a religionistiku a zčásti jsem ve farnosti 

pracovala jako pastorační asistentka. Petr 

dělal vychovatele na internátu a také učil 

ve speciální škole, kde pracuje dodnes. 

Přišly děti: nejprve syn Matěj a po něja-

ké době i dvojčata Anička a Kubík.     

Při mateřské jsem také dokončovala svá 

teologická studia na Karlově univerzitě 

v Praze. Když nám děti malinko povy-

rostly, potřebovali jsme větší byt. Ten se 

podařilo najít v Chrudimi. Díky Božímu 

řízení jsem po mateřské dovolené získala 

od září 2009 místo pastorační asistentky 

v Chrudimi, kde měsíc předtím vystřídal 

P. Josefa Smolu otec Jiří Heblt. 
 

Co všechno patřilo k Tvé práci? Víme, 

že jsi vyučovala náboženství, organizo-

vala zimní i letní tábory pro děti a spolu 

s kněžími a dalšími farníky i nejrůznější 

akce pro malé i velké. Vloni i letos jsi 

patřila do týmu, který připravoval kurzy 

Alfa. 

Hlavní je opravdu práce pro děti a mlá-

dež, ale někdy se vyskytne i něco neče-

kaného, co třeba ani s katechetickou pra-

cí nesouvisí. Například jsem komuniko-

vala s městem při rekonstrukci vojenské-

ho hřbitova u kostela Povýšení svatého 

Kříže a chodila na kontrolní dny. 

Tvoje práce je opravdu pestrá, co na ní 

máš nejraději? 

Baví mě výzvy, zrod něčeho nového. 

Horší je to s mou trpělivostí a vytrvalos-

tí. V tom se ale výborně doplňujeme 

s kolegyní Petrou Pudilovou, která je 

úžasným parťákem, který kryje záda      

a myslí úplně na všechno. Ráda pracuji 

v týmu, těší mě, když můžeme věci vy-

tvářet společně. Myslím, že si ve farním 

týmu rozumíme a vzájemně se respektu-

jeme. I s dalšími lidmi z farnosti se mi 

dobře spolupracuje. Čerpám od ostatních 

inspiraci pro svůj život. Také farnímu 

společenství za hodně vděčím. Když 

jsme přišli do Chrudimě, nebylo to lehké 

i proto, že moji rodiče bydlí daleko         

a Petrova maminka nedlouho po tom, co 

jsme se sem nastěhovali, těžce onemoc-

něla. Lidé z farnosti nám doplňovali       

a v jistém smyslu „suplovali“ širokou 

rodinu. 

Co bylo pro Tebe nejtěžší? 

Najít rovnováhu mezi prací a rodinou. 

Aby člověk dělal svou práci dobře a při-

tom nezanedbával nejbližší. Největší 

zásluhu na tom, že to nějak fungovalo, 

má vlastně Petr.  

Teď tedy odcházíš na mateřskou dovole-

nou. Chceme Ti moc poděkovat za čas, 

který jsi nám věnovala, a za tento rozho-

vor. Spolu s ostatními farníky jsme Ti 

velmi vděční za Tvou obětavou práci, 

kterou jsi pro nás všechny vykonala. 

Z celého srdce vyprošujeme Tobě, děťát-

ku i dalším členům Tvé rodiny ochranu 

Panny Marie a Boží požehnání. 

             Katka Marelová a Eva Vojnová 
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Náš výlet do středověku započal jednoho 
nedělního odpoledne, kdy se sešli všichni 
zájemci o toto dobrodružství a společně 
přivítali krále Jindřicha II. Před nastou-
pením do královského kočáru jsme se 
ještě s panem králem vyfotili (tuto fotku 
bych vzhledem k Jindřichově pozdějšímu 
osudu zařadila do kolekce „Poslední fot-
ky před smrtí“, ale to ještě předbíhám) a 
rozloučili se s našimi milovanými. Potom 
už jsme se vydali na cestu prostorem       
a časem. 
Jak jsem se usadila na své místo a všude 

kolem sebe viděla všechna ta živá dítka, 

pomalu jsem si uvědomovala, jak moc 

nemůžu uvěřit tomu, že tábor už opravdu 

začíná. Po asi půl roce více či méně in-

tenzivních příprav se to všechno pomalu 

stávalo realitou a mně se to zdálo zkrátka 

příliš nereálné, že právě teď se mají začít 

dít všechny ty plány, co byly doteď jen 

na papíře. Nicméně, jakmile jsme vyjeli, 

už nebylo cesty zpět. Až do středy         

za týden a půl jsem musela být vedoucí  

a dělat vše s tím spojené, což mě v tu 

chvíli naplňovalo nemalými obavami, jak 

to všechno zvládnu, ale zpětně můžu říci, 

že to byla pozitivní zkušenost a čas strá-

vený ve Smrčné byla skvostná bomba. 

Když jsme dojeli na místo a ubytovali se, 

zbyl i nějaký volný čas do motivační 

scénky, díky které se vyrojily problémy 

s novým krutovládcem, a tak bylo         

po zbytek tábora co dělat. Získávání du-

kátů pro zaplacení daní se tak stalo den-

nodenní náplní našich životů, stejně tak 

jako hlídání a motivování dětí ke hrám, 

dohlížení na jejich pitný režim, hygienu, 

úklid (po čase začínaly mít tendence kon-

trolovat ho ony nám), „bezklíšťatovost“         

a „bezúrazovost“. Po tom, co jsme noci 

trávili koordinováním zítřejšího progra-

mu, se dny stávaly postupně zdánlivě 

náročnějšími (ještě že občas existovalo    

i něco jako volno) a ke konci tomu tak     

i opravdu bylo, když jsme na chvíli zača-

li kopat za Krutiela a tvrdě bojovali proti 

jeho svržení, ale měli jsme proti sobě 

četnou převahu, a tak postupně armáda 

Michela I. dobyla vítězství. Hurá! Ale 

počkat… Tábor končí až za dva dny!       

Co budeme dělat? Což takhle najít králi 

královnu? 

Při této příležitosti jsem si zahrála chůvu 

princezny Vadlenky a vyklubal se z toho 

nejpohodovější den tábora, kdy povin-

ností bylo jen minimum. U Houpacího 

mostu a na něm jsme zrealizovaly náš 

improvizovaný program sestávající 

z hledání karet a hraní žolíků a potom se 

s doprovodem vydaly do tábora. Prince 

sice Vadlenka neprobudila, to až Kle-

mentýna, ale na výbornou a velkolepou 

hostinu byli pozvaní všichni, což jsem 

vnímala jako podstatnější fakt dne.      

Od tragického pohřbu před 10 dny jsme 

se tedy přesunuli k radostným zásnubám. 

A co přijde příště? To uvidíte na táboře 

2016 .                       Lucka Svozilová 

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM TÁBOREM 
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TRADIČNÍ POUTNÍ PŘEDNÁŠKA 

Již vícekrát jsem se setkal se vžitou před-

stavou, že mezi vědou a vírou musí být 

rozpor. Během víkendového výjezdu 

loňského kurzu Alfa do kláštera v Králí-

kách jsme se zde setkali s otcem Milo-

šem Pachrem, který, ač v minulosti pra-

coval jako jaderný fyzik v Ústavu jader-

né fyziky AV ČR a později jako odborný 

asistent na ČVUT v Praze, rozhodl se stát 

knězem. Tato kombinace nás zaujala      

a o tématu vztahu rozumu a duchovna 

jsme se chtěli dozvědět více. 

Při příležitosti letošní chrudimské Salvá-

torské pouti jsme se dočkali a otce Milo-

še Pachra jsme mohli přivítat nejdříve    

v kostele na bohoslužbě, kterou zdejší 

noviny avizovaly titulkem „Mši svatou 

povedou stavař a fyzik“. Poté jsme se 

mohli přesunout do farního sálu na setká-

ní s ním při již tradiční každoroční čtvr-

teční přednášce, tentokráte tedy na téma 

Věda a víra. 

Nejdříve se přednášející zaměřil na vztah 

rozumového přístupu k jednotlivým svě-

tovým náboženstvím a zdůvodnil, proč se 

z tohoto důvodu zabývá pouze křesťan-

stvím. Poté přešel k existenci Boha, k níž 

se lze dobrat jak cestou rozumu, tak ces-

tou víry. Následně se přednáška dostala  

k matematice a osobnosti Kurta Gödela. 

Ten v minulém století prostředky mate-

matické logiky dokázal, že nelze sepsat 

několik axiómů, které by vybudovaly 

celou matematiku. Vždy bude existovat 

věta, kterou nelze pomocí dříve nadefi-

novaných axiómů dokázat. Tím matema-

tika prostředky sebe samé nahlédla       

na své hranice, za nimiž již nastupuje 

prostor pro víru. 

Po první části přednášky následovala 

diskuze, v níž jsme se dotkli problému 

relativizace rozumu, stručného nastínění 

současného stavu jaderné fyziky, urych-

lovače částic v CERNu, nekonečnosti 

vesmíru, existence mimozemského živo-

ta, zastoupení věřících vědců mezi jed-

notlivými vědními obory či smyslem 

života. 

Během celého večera jsme zabrousili do 

oblasti vědy a jejího pohledu na víru. 

Nejde o soupeře. Každá věda má své hra-

nice, za nimiž již nedokáže poskytovat 

odpovědi na smysl naší existence. Jedi-

ným cílem lidského života je pak Bůh 

sám – nekonečný, ničím neomezený, 

milující, vědoucí, chtějící. 

Rozpor mezi rozumovým a duchovním 

pohledem na svět jsem nikdy nevnímal, 

přednáška mi přesto ukázala nové hledis-

ko na tuto problematiku. Ačkoli o kvan-

tové fyzice nevím nic, otec Miloš Pachr 

dokázal mluvit srozumitelně a pojmout 

tématiku poutavě. Děkuji za podněty      

k zamyšlení a za svědectví věřícího věd-

ce. Těším se, jaké téma bude mít před-

náška napřesrok.            Standa Novotný 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA SALVÁTORSKOU POUTÍ 

  

Je to asi šest let, co jsem byla poprvé    

na Salvátorské pouti v Chrudimi. Tehdy 

jsem s několika děvčaty ze své rodné 

farnosti přijela na prázdniny k sestře       

a tohle byla docela dobrá příležitost, jak 

se trochu víc skamarádit s mládeží 

z Hlubokého Koření. Letos jsme se se-

strou vzpomínaly, jak to vlastně bylo 

před šesti lety, co všechno jsme zažily 

tehdy a jak je to teď. 

 

Myslím, že i letošní pouť byla vydařená. 

Večer chval, který se uskutečnil v pátek 

v kostele sv. Kateřiny, byl nabídkou, 

která se jen tak neodmítá. Jak vzácné 

jsou takové chvíle ztišení a chvály upro-

střed hlučícího města! Ne vždy je tato 

možnost a popravdě, kdo z nás si jen tak 

„najde čas“, aby chválil Boha za vše, co 

ho třeba ten den potkalo? Z vlastní zku-

šenosti vím, že i když mi zrovna není 

nejlíp, ale přesto se vyburcuju aspoň 

k malé chvále, má to úžasné účinky. Už 

jste to taky zažili? 

 

V sobotu večer byly na programu zpíva-

né nešpory, po kterých byla krátká ado-

race a možnost uctít milostný obraz Nej-

světějšího Salvátora. Mile mě překvapi-

lo, kolik se nás v kostele sešlo. 

 

Co by to ovšem bylo za pouť, kdyby se 

vše odehrávalo jen v kostele? A tak  

jsme večer s mládeží vyrazili                          

na „evangelizaci“ pouťařů.  Myslím, 

že i toto bylo povedené. No uznejte sa-

mi, kdy se vám podaří potkat řeholnici 

na kolotoči a mezi stánky? Opravdu zá-

žitek po všech stránkách.   

 

Homilie pana faráře o světle v temnotách 

při nedělní ranní mši svaté pak silně kon-

trastovala s osvětlením pouťových atrak-

cí z předešlého večera… 

 

 

Těch několik málo dní, které jsem mohla 

prožít v Chrudimi, setkat se přáteli a pro-

hodit alespoň pár slov, bylo krásných.   

A tak bych chtěla přát i Vám krásné dny 

a ještě krásnější setkání… však víte 

s Kým. 

            s. Klára 
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Ano. Je to tak. Po 22 letech studia mám 

již téměř za sebou své pravděpodobně 

poslední letní prázdniny. Na podzim na-

stupujeme s Petrem do posledního roční-

ku v semináři, a dá-li Pán a vše půjde 

podle obvyklého scénáře, příští léto by-

chom již měli být vysvěceni na jáhny. 

Jaké tedy byly prázdniny? Hned druhý 

den po našem příjezdu jsme stihli farní 

den. Pak jsem byl na kněžském svěcení  

a několika primicích. Možná se to mé 

rodině nebo Vám tak zdát nebude, ale 

poměrně hodně času jsem strávil doma. 

A zvlášť první měsíc. I když jsme také 

stříhali, tiskli, vymýšleli a balili – zkrát-

ka chystali tábor. Na tábor se vždy moc 

těším. Je zajímavé si uvědomit, že se na 

něm pracuje celý rok – první schůzka na 

ten letošní proběhla 3. září 2014. Po tá-

boře jsem prožil chrudimskou pouť        

a pak se na dva týdny stala mým útočiš-

těm fara ve Vysokém Veselí nedaleko od 

Jičína. Ve farnosti, kde se lidé příliš ne-

hrnou do kostela a kde je prostor spíše 

pro osobní než pro velká setkání, jsem 

byl u P. Pavla Rouska na praxi. V září se 

každý rok vydávají hradečtí bohoslovci 

s biskupy na pětidenní pouť. Letos nás 

otec biskup pozval do Mariazell. A na 

úplný závěr tříměsíčního volna se těším 

do svého oblíbeného Vranova u Brna na 

duchovní obnovu. 

Ještě malá perlička na závěr. Do Říma 

odlétáme s Petrem oba v sobotu 19. září 

– ale shodou okolností každý jiným leta-

dlem… 

            Vojtěch Novotný  

PRÁZDNINY… POSLEDNÍ… 

CHRUDIMSKÉ VARHANY PO REKONSTRUKCI 

Sestry a bratři! Po četných útrapách, 

způsobených zejména dvojitou havárií 

(bleskové výboje), jsou naše varhany   

ve farním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie plně funkční, jejich stavba byla 

dovedena do zdárného konce a specific-

ká elektromagnetická traktura byla pod-

statně zdokonalena. Příběh tohoto naše-

ho královského nástroje je velmi pozoru-

hodný a jeho osud do nedávné doby zá-

roveň i poněkud smutný. 

První zmínky o varhanách  v Chrudimi 

pocházejí již z roku 1552, kdy byl pře-

stavěn starý nástroj. V roce 1630 posta-

vil nové varhany J. Rosport z Prahy, dal-

ší pak T. Agadoni v roce 1686. Oba ná-

stroje byly několikrát přestavěny (1755, 

1797, 1880, 1914). V roce 1947 navrhl J. 

Melzer z Kutné Hory postavit čtyřmanu-

álové varhany s 80 znějícími rejstříky    

a dálkovým echostrojem.        
                       pokračování na str. 8 a 9pokračování na str. 8 a 9  
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pokračování ze str. 7pokračování ze str. 7  

Před odchodem do Kanady však stihl 

dodat jen jednomanuálové torzo, které 

zde sloužilo téměř 50 let. 

V letech 1995 až 2001 zde vybudoval 

varhanář Petr Fischer z Prahy nový tří-

manuálový elektropneumatický kužel-

kový nástroj. Použil při tom většinu 

píšťalového fondu z předchozích var-

han, stávající dispozici rozdělil do dvou 

manuálů a obohatil zejména o tzv. ja-

zýčkové rejstříky. III. manuál s barokní 

dispozicí umístil podle Melzerova návr-

hu na boční oratoř. Dispozici varhan 

navrhoval tehdejší regenschori Karel 

Židek (1912–2001) spolu s diecézním 

organologem Václavem Uhlířem, který 

po celou dobu výstavby nástroje až    

do letošní závěrečné kolaudace na práci 

odborně dohlížel. 

Roku 2001 proběhlo svěcení nástroje 

za účasti Mons. Josefa Sochy. Zkušební 

provoz byl pak fatálně poznamenán 

výmalbou kostela v r. 2004, kdy řada 

součástí vlhkem zkorodovala, některé 

byly znečištěny prachem a další byly 

poškozeny mechanicky. Po následných 

opravách byl pak nástroj v létě          

r. 2009 zkolaudován. V dalších letech 

pak došlo ke dvěma bleskovým výbo-

jům, které nástroj vyřadily z provozu 

úplně a elektromagnetickou trakturu 

nenávratně poškodily. Po složitém jed-

nání o pojistné události se podařilo zís-

kat finanční prostředky na opravu var-

han, spojenou s celkovou modernizací  

a kompletním dokončením. Ruku 

v ruce s tím bylo provedeno množství 

dalších opatření (revize hromosvodů, 

uzemnění sítě) pro celkovou elektric-

kou bezpečnost farního kostela. 

V rámci této akce byl rovněž odstraněn 

hrací stůl od oltáře, který byl bleskem 

poškozen mnohem více než stůl na ků-

ru. Jeho umístění bylo dobré pro kon-

certní účely, ale liturgický prostor svým 

způsobem narušovalo, nehledě na další 

nepraktické aspekty. Tento artefakt byl 

prozatím deponován a zůstává zde     

do budoucna možnost jeho mobilního 

zprovoznění. 

Ve středu 1. července 2015 došlo k zá-

věrečné kolaudaci za přítomnosti        

P. J. Heblta, P. Fišera, V. Uhlíře,         

T. Židka, P. Špáty, K. Holé a P. Pudilo-

vé a byl rovněž dohodnut pravidelný 

režim údržby a ladění, což je pro tako-

vý nástroj životně nezbytné. Pokud jde 

o finanční nároky celé akce, je zde nut-

né uvést, že vlastní stavba nástroje, za-

počatá v roce 1995 stála bezmála 2 000 

000 Kč, z čehož největším dílem při-

spělo město Chrudim (4 x 400 000,-). 

Další významnou položkou byly sou-

kromé dary a výtěžky z benefičních 

koncertů. Ekonomický podíl naší far-

nosti byl minimální. Rovněž letošní 

CHRUDIMSKÉ VARHANY PO REKONSTRUKCI 
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CHRUDIMSKÉ VARHANY       CHRUDIMSKÉ VARHANY       

P O  R E K O N S T R U K C I                  P O  R E K O N S T R U K C I                  

pokračování ze str. 7 a 8pokračování ze str. 7 a 8  

ukončená oprava a modernizace byla 

z větší části hrazena pojišťovnou. Podě-

kování patří všem, kteří se jakkoli (také 

modlitební pomocí) o budování tohoto 

nástroje zasloužili. Vedle již zmíněných 

bych rád připomněl i dva duchovní 

správce, za jejichž administrace byly 

konány práce – P. Josefa Smolu a P. 

Jiřího Heblta. Patří jim dík, vedle řady 

jiných věcí, i za trpělivé snášení různých 

termínových skluzů a dalších potíží, kte-

ré stavbu provázely. 

Jsem moc rád, že náš neobyčejný farní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie má 

krásný, velký a zvukově zcela ojedinělý 

nástroj, který do tohoto prostoru neod-

myslitelně patří, a to zejména pro Boží 

chválu, ale i pro zprostředkování du-

chovní umělecké krásy všem lidem, kte-

ří k nám, do srdce města, naleznou ces-

tu. Věřím, že se tímto definitivně ukon-

čilo jakési martyrium chrudimských var-

han, započaté přinejmenším kolem r. 

1947, a že budeme schopni takto kvalit-

ní nástroj v budoucnu plně využít. 

 

         MgA. Tomáš Židek, Ph.D. 

         regenschori 

       

Po loňské premiéře 

chceme i letos 

v naší farnosti po-

kračovat v  pořádá-

ní kurzu Alfa. Jde 

o cyklus setkání, 

která nabízejí vý-

klad základních 

témat křesťanství, 

prostor k otevřené 

diskusi nad nimi        

a možnost vzájem-

ného sdílení. 

Alfa v Chrudimi začne 17. září v 19 ho-

din na faře a bude pokračovat každý 

čtvrtek až do poloviny prosince. Součástí 

kurzu je listopadové víkendové setkání 

na téma Duch Svatý. Kurz je určen     

pro ty, kdo Boha hledají, i pro ty, kteří 

chtějí svou víru oživit. 

Chceme Vás stejně jako loni poprosit     

o pomoc s přípravou kurzu Alfa. Vaše 

pomoc je pro nás stěžejní, bez ní by-

chom se neobešli a bez záštity farnosti 

bychom kurz pořádat nemohli. 

V první řadě prosíme o modlitbu. Loni 

jsme zakusili sílu Vašich modliteb.        

Bez modlitební podpory, pomoci Ducha 

svatého, se neobejdeme! Modlit se může 

kdokoli, kdykoli, kdekoli. Obzvlášť cen-

ná je modlitba lidí nemocných a starých. 

Prosíme o zapojení se do modlitební 

stráže v čase konání večerního setkání 

modlitbou před Nejsvětější svátostí. Lo-

ni se zde vytvořilo moc hezké společen-

ství, které nám pomáhalo modlitbou, 

zpěvem, růžencem, přímluvami či ti-

chým přebýváním před Pánem. Pokud 

budete moci v čase od 19 do 21:30 hodin 

přijít do kaple na faře, dejte vědět Petře 

Pudilové, která tuto službu zajišťuje.   

Na  každý večer prosíme o přítomnost     

        pokračování na str. 10pokračování na str. 10  -   

KURZ ALFA 
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KURZ ALFA KURZ ALFA   pokračování ze str.  9pokračování ze str.  9 

jednoho či více lidí. 

Součástí setkání je také večeře. Prosíme 

šikovné rodiny nebo hospodyňky o pří-

pravu studeného jídla (chlebíčky, rolády, 

pomazánky) či moučníku pro cca 40 lidí. 

Také uvítáme pomoc s obsluhou a my-

tím nádobí. S nabídkou pomoci se obra-

cejte na Kláru Fidlerovou, která je koor-

dinátorkou této oblasti. 

Místa v kurzu Alfa se, Bohu díky, plní, 

přesto Vás chceme vyzvat, pokud víte    

o někom, kdo by mohl mít o kurz zájem, 

kdo hledá odpovědi na otázky o smyslu 

svého života, kdo je otevřený dialogu     

o duchovních věcech - pozvěte ho.     

Pro přihlášení na kurz je třeba kontakto-

vat Petru Pudilovou. 

Kurzy Alfa nejsou jen záležitostí naší 

farnosti. Probíhají v celé České republice 

a prošlo jimi již cca 9 tisíc lidí. Na pod-

zim letošního roku, před startem dalšího 

běhu kurzů Alfa, bude probíhat iniciativa 

Zveme Česko na večeři. Bude jí před-

cházet Týden modliteb za kurzy Alfa,    

a to od neděle 20. září do neděle 27. září. 

Bližší informace o kurzech a přihlášení 

najdete na www.kurzyalfa-chrudim.cz. 

                                                              pp 

PLÁNOVANÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY 

 
září 
17. 9.  Začátek kurzů Alfa       fara 
19. 9.   Diecézní setkání ministrantů       Hradec Králové 
20. 9.  Novokněžské požehnání P. Filipa Duška     kostel NPM 
27. 9.  Oslava 20. výročí kněžského svěcení P. J. Helbta   kostel NPM, fara 
 

říjen 
17. 10.  Národní eucharistický kongres      Brno 
23.–25. 10. Táborový víkend pro rodiče      skautská základna     
                                                                                                           Seč 

listopad  
6.–8. 11. Víkend Alfa        Králíky 
22. 11.  Benefiční duchovní koncert sboru Salvátor     kostel NPM 
28. 11.  Vití adventních věnců       fara 
 

prosinec 
4.–6. 12.  Adventní duchovní obnova s P. Janem Pasekou    kostel NPM, fara 
6. 12.  Mikulášská besídka       fara 
19. 12.              Roráty pro děti a snídaně na faře             kostel NPM, fara 
26. 12.              Vánoční koncerty sboru Salvátor     kostel NPM 

       
       

http://www.kurzyalfa-chrudim.cz/
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Pozornějším čtenářům asi neuniklo, že 

v programu chrudimské farnosti přibyl 

nový řádek s mnohoslibným názvem 

Meditace v tichu. Půjde o novou větvič-

ku na stromě aktivit našeho farního spo-

lečenství. 

V prvé řadě v ní chceme zájemcům na-

bídnout příležitost vyzkoušet si na vlast-

ní kůži osvědčené duchovní cvičení,       

a získat tak možnost rozšířit nebo pro-

hloubit osobní duchovní život. Pokračo-

vatelé tradic svatého Ignáce z Loyoly 

jsou po staletí známí všestrannými sna-

hami o duchovní cvičení. V nedávných 

letech přinesli plody své snahy také 

do českých krajů. Vycházejí přitom 

z pradávných křesťanských tradic ve-

doucích od svatého Pavla, pouštních ot-

ců, svatého Jana od Kříže a svaté Teresie 

od Ježíše přes ignaciánské exercicie až 

k docela moderním cestám společným 

západní i východní tradici, jak o nich 

hovoří například list „Některé pohledy 

na křesťanskou meditaci“ Kongregace 

pro nauku víry. Věřícím se tím znovu 

otevírá polozapomenutá modlitební pra-

xe. 

Dalším podnětem k meditaci je snaha 

posílit či obrnit křehkou lidskou duši 

vůči leckdy nadměrným tlakům nena-

sytné soudobé společnosti. Čím se ale 

může jednotlivec postavit proti bezbře-

hému konzumnímu tlaku na výkonnost 

bez hlubšího smyslu? Proti ztrátě niter-

nosti? Jak uniknout nesmyslnému stre-

su? V umění ztišení pak téměř každý 

z nás může čerpat z vnitřních zdrojů, 

věřící z blízkosti Boží, ostatní podle své 

povahy třeba z vlastních vnitřních zdro-

jů. Energie ke zralému odmítnutí výše 

zmiňovaných devastačních tlaků je dnes 

možná ještě potřebnější než dřív. 

Společná meditace umí také otevřít dve-

ře mezináboženského dialogu. Může 

účastníky obohatit dialogem křesťanů 

mezi sebou, dialogem věřících 

s nevěřícími, setkáním věřících s jinak 

věřícími 

Dialogem s vlastním tichem. 

Spoluprožíváním chvil beze slov. 

Tichem. 

Meditací v něm. 

 

Začínáme v pondělí 5. října 2015           

v 19 hodin na chrudimské faře. Další 

setkání plánujeme každé pondělí ve stej-

ném čase. Trvat budou vždy přibližně 

hodinu. Přijďte ochutnat tichou meditaci 

třeba hned na první setkání. Uslyšíte 

úvodní výklad a budete mít možnost si 

tichou meditaci hned vyzkoušet. 

Nuže, meditujme v tichu. 

 

        Petr Miklas 

       

MEDITACE V TICHU 



Eucharistická oběť je vrcholem a zdro-

jem celého křesťanského života.        

To známe nejen z koncilových doku-

mentů (Lumen Gentium 11), ale přede-

vším to osobně zažíváme každou nedě-

li. Přicházíme do kostela, abychom 

společně naslouchali Božímu slovu, 

byli účastni na Kristově oběti a přijíma-

li jeho Tělo. S Pánem Ježíšem 

v Eucharistii máme další příležitost se 

setkat zvlášť při adoracích každý pátek 

přede mší svatou, na první pátek 

v měsíci po celý den nebo jednou mě-

síčně ve středu. A možná jsme během 

léta několikrát využili možnost krátké 

návštěvy před svatostánkem 

v otevřeném kostele. 

Co ale očekávat od eucharistického 

kongresu? Jeho cílem je „hlouběji po-

chopit a ve svazku lásky a jednoty ve-

řejně vyznávat tajemství eucharistie“. 

Proč se na něj vydat? Jistě nejen proto, 

že na něj zvou naši biskupové a že je  

za něj odpovědný náš otec biskup Jan 

Vokál. Nejedná se o jednorázovou akci. 

Po celý rok se na říjnové setkání připra-

vujeme. Během jednotlivých měsíců 

jsme se mohli zastavovat nad různými 

tématy, např. Eucharistie a jednota či 

Eucharistie a solidarita. Domů jsme si 

mohli odnést modlitby za kongres. 

Zvlášť letos jsme byli zváni na adorace. 

Na začátku června jsme ve velkém pro-

žili slavnost Těla a Krve Páně… 

Hlavním dnem setkání v Brně bude 

sobota 17. října. Již několik dní se mů-

žete v kostele hlásit do společně vypra-

veného autobusu z naší farnosti. Rád 

bych se na kongres vydal, ale bude mě 

od něj dělit nějakých 1200 km. Vám 

bych však přál, abyste zažili, že nejste 

ve víře sami. Abyste se povzbudili ze 

setkání s Kristem. Abyste na vlastní 

kůži okusili něco podobného, jako když 

svatý Petr běžel s bušícím srdcem 

k prázdnému hrobu (Jan 20,1nn) či 

když uslyšel „Pán je to“ a bez váhání se 

za ním vrhl do vody (Jan 21,7). I my 

máme možnost setkávat se s živým 

Kristem. 

Nejdůležitějším bodem programu bude 

samozřejmě mše svatá. Hlavním cele-

brantem bude kardinál Paul Cordes, 

kterého k tomu pověřil papež František. 

Z Chrudimi bude autobus vyrážet brzy 

ráno, abyste se na místo včas dostali. 

Po mši svaté se celé shromáždění vydá 

v průvodu ulicemi Brna. Na Zelném 

trhu po vyznání víry, obnově smlouvy 

s Bohem a svátostném požehnání čeká 

na přítomné agapé. Velice lákavě znějí 

nabídky doprovodných odpoledních 

programů ve dvou blocích. Každý si 

můžete vybrat, zda si např. raději zajde-

te na muzikál, na divadelní inscenaci   

o Josefu Toufarovi, na přednášku Elia-

se Velly či dalších řečníků, či zda Vás 

nalákají spíše výstavy a prohlídky zají-

mavých míst. Večer Vás pak čeká ná-

vrat autobusem domů do Chrudimi.     

O duchovní doprovod se postará náš 

jáhen Pavel Starý. 

Přeji Vám hezkou pouť do Brna a pěk-

né setkání s Pánem… 

                                    Vojtěch Novotný 
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
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Příležitost k pomoci potřebnému   
bližnímu 

Pomoc bližnímu v nouzi je jeden ze zá-

kladních a velice důležitých prvků křes-

ťanství. Ježíš Kristus nám jak svým pří-

kladem, tak svým učením dává jasně 

najevo, že je pro nás a náš život důležité 

pomáhat těm, kteří to z nějakého důvodu 

potřebují a (a to je také důležité) kteří    

o to mají zájem. Je to důležité pro nás 

jednak proto, že se jednou do takové 

situace možná můžeme dostat také 

(ačkoli si to samozřejmě nepřejeme), ale 

především proto, že se tak stáváme lepší-

mi lidmi a ještě tím někomu děláme ra-

dost. A to je myslím dobré. 

Je samozřejmě mnoho způsobů, jak něja-

kou takovouto Bohu libou činnost prová-

dět. K některým způsobům pomoci po-

třebným (kterým přeci my máme být 

bližními) sami potřebujeme nějaké spe-

ciální znalosti či dovednosti. Jako napří-

klad vysokoškolské vzdělání a důkladně 

vycvičený smysl pro empatii (doktor, 

zdravotní sestra, sociální pracovník 

apod.). K jiným toho ale zase tolik umět 

či znát nemusíme. 

Problém však ale může nastat, když si 

přesně nejsme jisti, kde jsou tyto speciál-

ní znalosti potřeba a kde ne. Pak se může 

snadno stát, že se pustíme v dobré víře 

do nějaké činnosti, kde pak takzvaně 

uděláme botu. To se může samozřejmě 

stát i těm nejlepším z nás. Je pak ale po-

chopitelné, že takovýto člověk na nějaké 

pomáhání snadno zanevře a raději se 

stará sám o sebe a o to, aby už se znovu 

nespálil. To mu ale, jak nám sděluje 

Kristus, ve finále moc nepomůže, spíše 

naopak. Je proto důležité hledat takové 

činnosti, kde máme možnost pomáhat 

potřebným bezpečně a přitom efektivně. 

Rád bych Vám, bratři a sestry, nabídl 

jednoduchou a přitom bezpečnou mož-

nost pomáhat bližním, kteří jsou potřební 

pro svůj vysoký věk, sociální znevýhod-

nění nebo třeba pro nějaký mentální či 

fyzický handicap. A to tehdy, kdy na to 

máte čas Vy. Naši dobrovolníci jsou in-

formovaní, proškolení a mají u nás bez-

pečné a spolehlivé zázemí. Mohou si 

vybrat mezi společností seniorům 

(rozhovor, společenská hra nebo pro-

cházka), doučováním malých dětí, výpo-

mocí při kurzech pro mentálně či fyzicky 

handicapované nebo pomocí v alterna-

tivní mateřské a základní škole. A to vše 

zcela zadarmo! Stačí se se mnou spojit   

a domluvit si krátkou schůzku, na které 

se dozvíte podrobnosti. Vyzkoušejte to!   

Kontakt: tel. 608 054 111, e-mail dobro-

volnicke.centrum.charitacr@tiscali.cz. 

Děkuji a přeji hezký den! 

                          Bc. Lukáš Roztočil, Dis. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
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HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH AKCÍ 

      neděle  

     8:30   Dětská bohoslužba   kostel NPM    6. 9., 4. 10., 15. 11., 13. 12. 

pondělí 

14:30 – 15:30 Základy křesťanství pro děti farní sál  každý týden od 21. září 

19:00  Meditace v tichu  farní sál  každý týden od 5. října 

úterý 

15:00  Setkání seniorů  farní sál                 6. 10., 10. 11. 

16:00  Úklid kostela  kostel NPM každé třetí úterý v měsíci 

18:00  Dětská bohoslužba   kostel NPM termíny: 15. 9., 13. 10., 24. 11. 

19:00  Zkouška chrámového sboru kůr NPM   8. a 22. 9., 20.10., 3. 11., 22. 12. 

středa 

14:00–14:45 Náboženství dětí  ZŠ Dr. Peška každý týden od 16. září 

18:00   Večeřadlo Panny Marie farní sál                 každý týden 

19:00  Růženec   kaple  7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10. 

19:00  Adorace   kaple  4. 11., 2. 12. 

čtvrtek 

14:45–15:45 Náboženství 2. + 3. tř. farní sál  každý týden od 24. září 

15:30–16:15 Náboženství MŠ + 1. tř.  učebna,  každý týden od 24. září 

16:00–17:00 Náboženství 6. tř.  farní sál  každý týden od 24. září 

19:00  Kurzy Alfa  farní sál  každý týden od 17. září             

       do 10. prosince 

pátek 

8:00–16:00/18:00 Celodenní adorace  kostel NPM první pátek v měsíci 

16:00–18:00 Rozšířená příležitost  

  ke svátosti smíření  kostel NPM první pátek v měsíci 

13:45–14:45 Náboženství  4. – 5. tř. farní sál  každý týden od 25. září 

15:00–16:00 Náboženství 7. – 9. tř. farní sál  každý týden od 25. září 

16:00–17:30 Náboženství SŠ  farní sál  každý týden od 25. září  

18:50  Modlitba za kurz Alfa kostel NPM každý týden do 11. prosince 

19:00  Společenství mládeže farní sál  podle domluvy 

19:00  Net for God  farní sál  25. 9., 23. 10., 27. 11., 18. 12. 
 

Na všechny aktivity jste srdečně zváni! 

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

