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„Nyní pak, v tak nejistých 
a těžkých dobách, nás ve-
de jiná a nemenší nezbyt-
nost k tomu, abychom opět 
v Kristu objevovali tvář 
Otce, který je vskut-
ku    ,Otec milosrdenství     
a Bůh veškeré útěchy‘.“ 
Tato slova napsal Jan Pa-
vel II. v encyklice o Božím 
milosrdenství ,  Dives 
in misericordia. Vyšla prá-
vě před 35 lety, 30. 11. 
1980. Dnes dobře chápe-
me, že tato slova byla pro-
rocká a v současnosti platí 
snad ještě více než v době 
svého napsání. Papež 
František v duchu svého 
velkého předchůdce vyhlá-
sil Svatý rok Božího milo-
srdenství, který začne 
na počátku adventu 8. 12. 
2015. První slova buly 
vyhlašující tuto událost 
zní: „Ježíš Kristus je tváří 
Otcova milosrdenství.“ 
Tyto řádky píši na Vele-
hradě, kde jsem na du-
chovních cvičeních. Vede 
je karmelitán P. Vojtěch 
Kodet a nazval je „Tvář 

Otcova milosrdenství“. 

 

Předkládané exerciční 
myšlenky rozjímám před 
obrázkem našeho Salváto-
ra. Krásně to zapadá 
do  tématu a cítím se tu 
opravdu jako doma. Chru-
dimského Salvátora pova-
žuji za náš společný farní 
poklad. V našem kostele 
díky zobrazení Krista Spa-
sitele máme stále před oči-
ma připomínku milosrdné 
tváře Boha. Na našem  
obraze je zraněná švédský-
mi vojáky, ale ve skuteč-
nosti je zraněná i každým 
z nás. Proto všichni bez 
výjimky potřebujeme Jeho 
milosrdný pohled: „Byly 
to však naše nemoci, jež 
nesl, naše bolesti na sebe 

vzal…“ (Iz 53,4) Petr píše: 
„Jeho rány vás uzdravi-
ly.“ (1 Petr 2,25) On je 
skutečně „Nebeský lékař“, 
jak Ho nazvali kdysi. Bu-
deme ještě přemýšlet, jak 
konkrétně prožít Svatý rok 
u nás a zejména Salvátor-
skou pouť 2016, ale ten 
první a nejdůležitější krok 
nemusíme nijak organizo-
vat a každý ho může udělat 
sám.  Potřebujeme v těchto 
neklidných dnech znovu 
přijmout Boží milosrden-
ství a útěchu pro svůj ži-
vot. Není to jen zbožná 
fráze, ale nesmírně zásadní 
výzva a úkol naší víry.   
On je pro nás přece tím,  
kým Ho chceme mít, buď 
milosrdným nebo spraved-
livým. 

V roce milosrdenství však 
nemáme jen brát, ale je 
třeba i dávat: „Buďte milo-
srdní, jako je milosrdný 
váš Otec.“  (Lk 6,   36)  
Nejvíce jsme podobní Bo-
hu, když odpouštíme  dru-
hým. Potřebujeme si osvo-
jit mentalitu milosrdného 
Otce a  Syna.  Stále  totiž 
umíme být nemilosrdní, 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Tvář Otcova       

milosrdenství 

pokračování na str. 2 

 



S t r á n k a  2    S a l v á t o r  

Tvář Otcova milosrdenství -  pokračování ze str. 1 

zdůrazňujeme spravedlnost, hlavně tu 
svou. Kdyby tak Bůh jednal s námi,  pak 
běda nám. Jakou mírou měříme, takovou 
se naměří přece nám. Můžeme popře-
mýšlet, komu třeba v rodině nebo 
ve farnosti nebo jinde dlužíme milosr-
denství. Co jsme ještě neodpustili. 

Možná je čas uzdravit staré rány.  

Přeji nám všem,  ať pod laskavým pohle-
dem našeho Salvátora dokážeme v novém 
církevním roce „dýchat“ milosrden-
stvím, to znamená přijímat ho i dávat. 
K tomu  Vám z Velehradu  žehnám.  

                    Váš otec Jiří 

Pozdrav z Říma  

Milí farníci chrudimští, 

podzimní dny se v Římě krátí stejně 
rychle jako církevní rok. Teplota klesá, 
rána jsou chladnější, a i když se ještě 
nedostavilo podzimní období dešťů, už 
se objevily vánoční baňky ve výloze ne-
jednoho obchodu. Neklamné znamení, 
že advent, Vánoce a pár dní prázdnin 
doma na sebe nenechá dlouho čekat. 

Letošní rok jsme, stejně jako ty minulé, 
zahájili obvyklými rituály. Nejdříve 
jsme se vypravili na Mentorellu, což je 
jakýsi poutní kostelík v horách, na vý-
chod od Říma, a hlavně na konci světa. 
To je, jen tak mimochodem, pravda 

pravdoucí – silnice tady totiž končí        
a dále se už nedostanete. Můžete ale po-
hlédnout do hlubokého údolí a spatřit 

dechberoucí podívanou. Přestože je 
na Mentorelle trochu zimno a skoro  
o 10 °C méně než v Římě, může vás hřát 
vědomí, že se tu kdysi zimou klepal 
i svatý Benedikt. Ten, podobně jako my, 
utíkal z Říma za ztišením a setkáním 
s naším Pánem. 

Návrat do Říma se kromě pádu 
z duchovních výšin do tvrdé reality nese 
ve znamení slavnosti svatého Václava. 
Každý rok je sloužena česká mše svatá 
na jeho oltáři, který je v bazilice sv. Pet-
ra nedaleko od hrobu prvního z apoštolů. 

Dále není možné nezmínit začátek škol-
ního roku a s tím spojené kratochvíle     
a radovánky. Nové předměty, noví pro-
fesoři a stejná dřina vydobýt z jejich vý-
kladu nějaké to teologické poznání. 

Všechno je krásné a vše se zdá být 
na svém místě, tak taky my s Vojtou vní-
máme, že jsme tady na správném místě. 
A pro úplnost bychom ještě měli připsat, 
že všechno, co je tady tak prima, je letos 
také naposledy. Náš šestiletý maraton 
totiž pomalu spěje do finiše… Děkujeme 
Vám za to, že ve stejném Duchu běžíte 
s námi, a těšíme se na viděnou o Váno-
cích na domácí půdě. 

Petr Soukal, Vojta Novotný  
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Národní eucharistický kongres 

V polovině října se konal v Brně Národ-
ní eucharistický kongres. Bylo to završe-
ní téměř roční přípravy směřované 
k obnově osobní smlouvy s  Bohem        
– odevzdání se a přijetí Pána Ježíše 
do svého života. Nelze tedy vidět pouze 
víkendový program oslav, aniž bychom 
nebrali v úvahu předcházející přípravu. 

V naší farnosti probíhala mimo jiné for-
mou společných večerů před vystavenou 
Nejsvětější svátostí oltářní. K tomu byla 
připravena brožura 
s jednotlivými tématy 
k rozjímání, vztahující se 
vždy k Eucharistii a naše-
mu životu. Posledních    
9 dní před hlavním sobot-
ním programem byla 
k dispozici též novéna, 
inspirovaná pohledy svět-
ců na jejich vztah 
k Nejsvětější svátosti. 
Nejzajímavější mně při-
šel citát od sv. Terezie 
z Lisieux: „Kdyby lidé 
pochopili význam Eucha-
ristie, pořádková služba by musela řídit 
zástup u vchodů do kostela.“ 

Po této důkladné přípravě mohl každý 
účastník prožít hlavní program v Brně 
opravdu jako setkání s živým Pánem 
Ježíšem. Velmi pěkná byla mše svatá, 
při které vládla pokojná, příjemná atmo-
sféra. Přispěl k tomu svou promluvou 
i kardinál Cordes. Zdůraznil roli kněží 
jako těch, skrze které se proměňuje 
chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista, 
a uvedl příklad ze své diecéze. Jeden 
člověk pozval jako záskok za chybějící-
ho muzikanta na mši svatou svého     
židovského přítele. Po mši svaté se ho 
židovský přítel zeptal, proč měl kněz 

v rukou malé dítě. Dotyčného to zasko-
čilo a poslal mladíka za knězem. Po je-
jich rozhovoru mladý Žid zjistil, že při 
proměňování viděl v rukou kněze malé-
ho Ježíše. Za nedlouho poté se nechal 
pokřtít a stal se katolíkem. Mnozí z nás 
toto nikdy nezažijí, ale přesto má Eucha-
ristie zázračnou moc měnit naše životy. 
Krásné zpěvy doprovázely celou mši 
svatou, po níž následoval průvod 
s Nejsvětější svátostí oltářní z nám. Svo-

body na Zelný trh. 
V průvodu šli pouze du-
chovní, ministranti a kro-
jovaní, protože obě ná-
městí i přilehlé ulice byly 
již plné. Zde proběhla 
obnova smlouvy s Bohem 
a svátostné požehnání. 
Vše se uskutečnilo 
v soustředěné a usebrané 
atmosféře i přesto, že 
jsme průvod sledovali 
pouze prostřednictvím 
obrazovek.        

Odpoledne probíhaly do-
provodné programy, vztahující se  
k tématu Eucharistie. Vybrat jsme si 
mohli z divadelních představení, výstav, 
přednášek, adorace, kytarových chval. 
Bylo zřejmé, že střed Brna patří v té 
chvíli účastníkům Národního eucharis-
tického kongresu. Já jsem si vybral před-
stavení Zraněný pastýř od Daniela Ange. 
Hlavní myšlenkou hry bylo ukázat, jak 
moc nás má Ježíš rád a jak touží uzdravit 
naše rány. 

Myslím, že celý sobotní program výbor-

ně završil celou iniciativu k prohloubení 

našeho vztahu s Ježíšem Kristem. Ne-

zbývá než si přát, aby se naplnil výrok 

sv. Terezie.                          J. Vostrovský  
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Byl páteční podvečer 23. 10. 2015, když 
se kolem půl šesté k faře ve Vápenném 
Podole začali sjíždět účastníci plánova-
ného „táborového víkendu pro rodiče“. 
Auta přijížděla od Chrudimi i od Pardu-
bic a byla plná nejen jídla a povinné 
„tábornické bagáže“, ale hlavně dobré 
nálady a očekávání pohodového víken-
du. Sešlo se nás dohromady dvanáct tá-
borníků a tábornic ve věku méně či více 
pokročilém. Základním rozeznávacím 
znamením nás všech zúčastněných bylo 
to, že jsme tentokrát nechali své ratolesti 
doma a vyrazili jsme vstříc víkendové-
mu dobrodružství. 
 

Možná by se na úvod slušelo napsat, že 
celý víkend byl plánovaný v duchu letní-
ho farního tábora, který děti z naší far-
nosti prožily na královském dvoře Jeho 
Veličenstva Jindřicha II. Proto snad ani 
nepřekvapí, že jsme celý tábor zahájili 
společnou modlitbou u velkého společ-
ného stolu, u kterého nás přivítaly dvorní 
dámy Matylda a Otylda. Jak to tak u pa-
novnického stolu bývá, vesele jsme ho-
dovali, seznamovali se s jednotlivými 
členy naší tábornické družiny a poslou-
chali první instrukce, které se týkaly jed-
noznačně světské záležitosti, jakou jsou 
daně. Ano, i tento fenomén naší doby 
pronikl až do středověku. Jak jsme se 
dozvěděli, král Jindřich II. byl uvězněn 
a královské koruny se ujal zlý zrádce 
Krutiel I. a hned po nás chtěl zaplatit 
kruté daně. My, nemajetní členové naší 
tábornické družiny, jsme si na daně 
mohli vydělat při hrách, které právě na 
královském dvoře probíhaly. Souboje to 
byly většinou velice dramatické, jelikož 
se při hrách utkávaly týmy, na které jsme 
se rozdělili, a to zejména v dovednostech 

pantomimy, kresby, hádání přísloví, ale 
i při velmi oblíbeném testu verbální flu-
ance. Každý tým získal potřebný počet 
dukátů na zaplacení daní pro první den, 
a tak jsme mohli v klidu usnout ve svých 
tábornických ložnicích. 
 

Druhý den ráno nás překvapivě nevzbu-
dil budík z mobilního telefonu, ale zvuk 
bubnu. Navíc jsme se dozvěděli první 
ranní tábornický úkol, což byla samozřej-
mě rozcvička. Myslím si, že skupina 
pokrývačů, pracující na střeše rodinného 
domu vedle fary, má dodnes nezapome-
nutelný zážitek z toho, jak kolem probí-
há poklusem naše tábornická družina, 
následně zahajuje rozcvičku a pokračuje 
pohybovým cvičením „princezna prchá 
před drakem“. Po vydatné snídani a ran-
ní modlitbě byl čas zase zahájit sběr 
dukátů na daně při další hře, kdy se naše 
družstva rozdělila do tří týmů, které se 
snažily co nejdříve vyluštit tajenku ukry-
tou v důmyslném šifrovaném hlavolamu. 
Jednotlivé indicie k šifře jsme získávali 
při hrách, jako byly piškvorky, dáma, 
hod kostkou atd. Indicie přibývaly, ale 
tajenka stále byla umně skryta. Nezbylo 
tedy než zapojit trochu fantazie a násled-
ně skládat, hledat různé kombinace pís-
men, až z toho vznikla „SMĚŠNOST“. 
Tajenka byla vyluštěna a byl čas na dob-
rý oběd a společnou modlitbu. Jelikož 
nám dopolední šifrování dalo zabrat, 
byla příležitost i ke krátkému odpočinku, 
i když z ložnice tábornic se neustále ozý-
val hlahol a smích, zatímco pánové 
v klidu odpočívali. Ti totiž asi tušili, co 
bude následovat. A následoval příchod 
posla, který velel zahájit pochod 
do kláštera, kde měl být ukryt právoplat-
ný následník trůnu, král Michael I. Celá 

Táborový víkend pro rodiče  
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naše tábornická družina se tedy dala na 
pochod, který byl velice často narušován 
hlídkami stráží zlého krále Krutiela I., 
před kterými bylo nutné se schovat 
v porostu nedalekého lesa. To se nám 
dařilo poměrně úspěšně, a když jsme 
nebyli spatřeni hlídkou, byli jsme odmě-
něni dukáty na zaplacení tolik 
„oblíbených“ daní. Naši radost 
z úspěšného získávání dukátů přerušil až 
příchod (přesněji řečeno sprint) posla 
krále Michaela I. se vzkazem, že máme 
rychle putovat do kláštera, kde nás král 
očekává. Celá naše družina se vydala po 
stopách posla, až jsme se dostali ke kláš-
teru na upatí lomu, kde nás vítal nejen 
opat s králem Michaelem, ale i otec Jiří. 
Klášter to byl věru velice chudý, všude 
kolem jen samé kamení, oltář byl také 
z kamenů, střechy nebylo, jen podzimní 
slunce svítilo nad našimi hlavami. Mož-
ná právě tato kombinace přírody 
a skromnosti byla důvodem naší vnitřní 
radosti při mši svaté, kterou pro nás 
sloužil otec Jiří. Posilněni dary Ducha 
svatého jsme se po mši svaté vydali zpět 
do našeho dočasného domova na faře, 

kde jsme společně zasedli k bohaté veče-
ři. Program na večer vypadal velice po-
hodově a odpočinkově po náročném dni. 
Naše jídelna se proměnila v promítací 
sál a na plátně před námi jsme sledovali 
děj oblíbené komedie našeho mládí 
„Bažanti jdou do boje“. Asi málokdo 
v ten okamžik čekal, co bude následovat. 
Vidina klidného spánku se rozplynula 
v okamžiku, kdy zbrojnoši vyhlásili po-
plach a společný pochod do nedalekého 
lesa, kde měl proběhnout noční nácvik 
útoku na hrad zlého krále Krutiela I., 
který měl proběhnout následující den. 
Což o to, nácvik by to byl asi pěkný 
a jednoduchý, jenom kdyby nebyl 
ve tmě, pouze za svitu měsíce. Myslím 
si, že jsme se ale nácviku útoku zhostili 
velice dobře i podle radosti členů naší 
družiny, která se zvětšovala po každém 
odevzdaném „životě“ na kontrolním bo-
dě obléhaném vojáky nepřítele. Srdnatě 
jsme se probíjeli přes lesní porosty, plí-
žili se mezi stromy a obětavě padali přes 
pařezy. Vůle a touha splnit úkol od krále 
Michaela   byly  naším  motorem. Když  jsme                                        

 

pokračování na str. 6 
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se pak za svitu měsíce vrátili po splnění 
úkolu na faru, u sklenky dobrého vína 
jsme ještě dlouho rozebírali taktiku, kte-
rou každý používal k obelstění nepřátel-
ských vojáků. Protože i král Michael I. 
byl s naším výkonem spokojený, vyhlá-
sil, že nadcházející noc bude z jeho vůle 
o jednu hodinu delší. A k naší radosti 
o hodinu delší opravdu byla.  

Druhý den ráno jsme zahájili jak jinak 
než rozcvičkou (pokrývači, tentokrát 
o naši ranní rozcvičku přišli, jelikož na 
stavbu vůbec nedorazili). Snídaně byla 
opravdu vydatná, jelikož nás čekal roz-
hodující boj s vojskem krále Krutiela I. 
Hned po snídani jsme vyrazili na bitevní 
pole, u kterého byl čas na poslední vá-
lečnou poradu. Určili jsme si společnou 
taktiku „každá rána zasáhne svůj cíl“ 
a za podpory našeho vojenského lékaře 
jsme vyrazili na zteč nepřátelského hra-
du. Bitva to byla úmorná. Jednou se ví-
tězství přiklánělo k naší družině, pak se 
zdálo, že vítězí vojska krále Krutiela I. 
Síly docházely na obou stranách a náš 
lékař neustále musel ošetřovat zranění 
utrpěná v lítém boji. Protože náš boj byl 

spravedlivý a zřejmě i archanděl Micha-
el bojoval na naší straně, podařilo se 
nám vojska krále Krutiela I. porazit 
a krále zatknout. Pak již věci nabraly 
rychlý spád, král Krutiel I. (pod nátla-
kem) přiznal svoji porážku a byl vyhoš-
těn z království. Poté následovala slavná 
korunovace krále Michaela I. a velká 
společná hostina. Pak už se náš táborový 
víkend pomalu blížil ke konci. Shodou 
doposud neobjasněných okolností v čase 
odpoledním navštívila naši družinu na 
faře skupina amatérských loutkoherců, 
kteří nám sehráli svou nejnovější hru 
„Velká rekapitulace“, o které se dodnes 
mnozí domnívají, že byla inspirována 
naším víkendovým dobrodružstvím. 

Děkuji všem, kteří dočetli moje řádky až 
do konce. Psal jsem je s nadsázkou 
a upřímnou radostí, která ve mně zůstala 
po těchto společně strávených dnech. 
Velké poděkování patří všem, kteří tento 
krásný víkend pro dospělé připravili 
(hlavně tobě, Klárko), a také všem účast-
níkům za to krásné společenství, které 
jsme spolu vytvořili. Na závěr si dovo-
lím napsat ještě jedno svoje přání: přál 
bych si, abych mohl o podobném společ-
ném víkendu psát za rok znova. Předem 
za toto privilegium děkuji.        Petr Dítě    

PŘIPRAVUJEME:PŘIPRAVUJEME:  
  

28. 11.     Vití adventních věnců,              
dílna pro děti 

4.-6. 12.         Adventní duchovní obnova 
6. 12.     Mikulášská besídka 
19. 12.     Roráty pro děti a snídaně     

na faře 
24. 12.     Vánoční zpívání u jesliček 
26. 12.     Vánoční koncerty sboru                
                      Salvátor 
9. 1. 2016      Tříkrálová sbírka 
30. 1.      Společenský večer 
6. 2.      Karneval 
10. 2      Popeleční středa 

12. 2.    Společné udílení svátosti       
nemocných 

11.-13. 3.     Postní duchovní obnova 
7. 5.    Farní pouť do Číhoště 
29. 5.    Boží Tělo 
5. 6.    1. sv. přijímání 
10. 6.    Noc kostelů 
19. 6.    Farní den 
16. 7.    Jáhenské svěcení 
7. 8.    Salvátorská pouť 
Dětské mše sv. 
neděle: 17. 1., 14. 2., 24. 4., 22. 5., 5. 6. 
úterý: 26. 1., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 14. 6. 
Adorace - středa v 19:00 hod.: 13. 1., 
17. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5. 
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Podzimní přechod Krkonoš 

 

V sobotu 31. 10. jsme vyrazili do Krko-

noš. Petr Soukal s Vláďou Šmídkem 

pro nás naplánovali podzimní túru z Jan-

ských Lázní přes Černou horu do Pece 

pod Sněžkou. Kolem 7. hodiny 

jsme odjížděli z Chrudimě od kostela. 

Cestou jsme ještě přibírali další poutní-

ky. Autobus byl plně obsazen. Pouť jsme 

zahájili společnou modlitbou ranních 

chval a svěřili jsme se pod ochranu 

sv.  Kryštofa a ostatních svatých. I otec 

Jiří a Péťa Pudilová, kteří s námi nejeli, 

na nás mysleli. 

Do Janských Lázní jsme přijeli kolem   

9. hod., vyndali jsme batohy se zásobami 

a „natáhli“ hůlky. Část výpravy použila 

k výstupu lanovku, ale většina z nás 

se  vydala pokořit Černou horu pěšky. 

Nejprve jsme šli po modré („modrá je 

přece dobrá“ ). Pak následoval dechbe-

roucí výstup po žluté po kamenech mezi 

borůvčím („žlutá už není tak dobrá“ ). 

Na konci stoupání nás však čekal krásný 

výhled, výstup na rozhlednu a občerstve-

ní v místní horské boudě. Potom jsme 

zvolili krásnou cestu přes rašeliniště, 

kochali se podzimní, krásně zbarvenou 

přírodou a poučení čerpali z naučných 

tabulí u cest. Všude byla spousta turistů 

a psů, všichni si vychutnávali slunečný 

den. 

Krásné krkonošské výhledy a kopce za-

městnávaly naše fotoaparáty a mobily, 

které se rychle plnily fotkami přírody 

a nás, putujících. Díky dobré viditelnosti 

jsme viděli i naši nejvyšší horu Sněžku. 

Turistů bylo v Krkonoších tolik, že ob-

sluha v horských boudách mnohde nestí-

hala obsloužit příchozí, fronty na pivo 

byly tak velké, že jsme raději skončili 

u svých zásob. 

Odměnou za náročný výstup do kopce 

nám bylo klesání do Pece pod Sněžkou. 

Dorazili jsme tam v družném hovo-

ru v 15:30 hod. S horami jsme se rozlou-

čili kávou v kavárně. V 16 hod. byl od-

jezd. U autobusu jsme se sešli všichni, 

zdrávi a včas. 

Na zpáteční cestě jsme poděkovali 

za krásný výlet a společně se ještě po-

modlili večerní chvály. Cesta nám rychle 

ubíhala za zpěvu a hry na kytaru našeho 

jáhna p. Starého. Byl to krásný repertoár 

od duchovních písní přes W. Matušku až 

po B. Fliedra, samé „vypalovačky“. 

Do Chrudimi jsme dorazili kolem 

18. hod. krásně unaveni z bezvadného 

výletu. 

Petře a Vláďo, děkujeme! 

Alča Chvojková  
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Alfa víkend aneb Duch svatý v teorii   

i  praxi 

V letošním roce pořádá naše farnost opět 

kurzy Alfa. Účastníky tvoří jak lidé hle-

dající, kteří se seznamují s křesťanským 

pohledem na smysl života, tak i farníci, 

kteří zde mají možnost svou víru posílit. 

Součástí Alfy je víkendový výjezd, jehož 

smyslem je opustit své každodenní sta-

rosti, prožít společné chvíle a blíže se tak 

navzájem seznámit. V letošním roce byl 

místem setkání opět klášter v Králíkách, 

kam se v pátek 6. listopadu začala sjíždět 

více než padesátka lidí z řad týmu pořa-

datelů, vynikajících kuchařek a účastní-

ků nejen z Alfy chrudimské, ale též krá-

lovéhradecké. Celý pobyt spojuje téma 

Ducha svatého, s Nímž se lze blíže se-

známit prostřednictvím tří přednášek 

a v Jeho síle společně rozebírat úryvek 

z Písma. Diskuzní skupinky nabízí mož-

nost odpovědět na dotazy a pohovořit 

o vlastních zkušenostech. Program dopl-

ňovaly příležitosti zhlédnout duchovní 

film, navštívit Památník obětem interna-

ce, přidat se k hromadné vycházce k pra-

meni Tiché Orlice, položit dotaz do  rub-

riky Nad dotazy Alfáků a sdělit své svě-

dectví v závěrečné reflexi. Nejsilnějším 

okamžikem byl však pro většinu přítom-

ných sobotní večer chval s prosbami za 

vylití Ducha svatého a s možností při-

jmout přímluvnou modlitbu. Oslovili 

jsme několik účastníků Alfa víkendu a 

děkujeme jim, že se v následujících svě-

dectvích podělí o své zážitky 

a zkušenosti také s Vámi. 

 

Anketa 

Jak jste prožil/a Alfa víkend v Králí-

kách? 
 

Víkendový pobyt Alfa kurzu v Králíkách 

byl pro mne neznámým, ale cítila jsem, 

že mám kurz absolvovat. V podstatě ob-

jevení něčeho nového, dovolila bych si 

říct, i poznání. 

Pokud někdo věří nebo má pochybnosti 

o tom, zda existuje Bůh, nebo si klade 

jiné otázky, týkající se daného tématu, 

doporučila bych každému tento kurz na-

vštívit. 

Kurz má velmi pestrý program 

s duchovním zaměřením, plný předná-

šek, různých názorů a pohledů na dané 

téma, překvapení i dobrého jídla se stále 

usměvavými kuchařkami. 

Sešla se spousta lidí různého věku, uzná-

vajících různá náboženství, ale i ateisté. 

Každý měl prostor se vyjádřit, aniž by 

ho někdo odsuzoval nebo se na něj díval 

skrze prsty nebo se mu smál. Jedno jsme 

měli společné: ,,otevřené srdce“. 

Působil na mne nejen horský vzduch, ale 

i krásné prostředí, klášter na kopci 

s vyhlídkou na Králíky, atmosféra plná 

harmonie, klidu, ač ve velkém společen-

ství. 

Alfa víkend v Králíkách  
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Znovu chci poděkovat touto cestou 

za Vaši přítomnost a příjemné prostředí! 

      Alexandra Holubová  

 

V těchto pár větičkách bych se chtěl 

se čtenáři chrudimského Salvátoru podě-

lit o svůj opravdu hluboký duchovní zá-

žitek, kterým jsem byl obdarován na ví-

kendovém pobytu s Kurzem Alfa na Ho-

ře Matky Boží v Králíkách. Za zdmi 

kláštera, místa promodleného tolika 

poutníky, jsem poznal, že Duch svatý 

dokáže neskutečné divy! V posledním 

desetiletí jsem totiž žil sám a platilo 

na  mne vše, čemu se dnes říká generace 

singles. Ale vlastně ne tak úplně vše, 

neboť jsem ve svém nitru stále dokola 

řešil letité dilema, kam by se měl můj 

život ubírat. Ve hře bylo kněžství nebo 

manželství. Sám pro sebe jsem totiž ur-

čitě svůj život žít nechtěl! V průběhu 

tohoto roku jsem s Boží pomocí dospěl 

k názoru, že ačkoliv jsem věkem již čty-

řicátník, tak by má životní cesta měla 

vést právě do manželství. Ale zde nastal 

„malý problém“, jak nalézt tu pravou 

věřící slečnu v mém věku a v naší spo-

lečnosti, která je právě společností pře-

vážně nevěřící. Jeden moudrý kněz mi 

poradil, abych se za svoji budoucí part-

nerku modlil a nechal to na Bohu, který 

mi ji sám pošle do cesty. A tak jsem se 

za ni skutečně modlil a připravoval se 

na víkendový pobyt na Hoře Matky Bo-

ží. Tento víkend jsem bral jako vrchol 

svého modlitebního snažení a právě zde 

jsem chtěl prosit Boha o dar poznání mé 

životní partnerky. Především o sobotním 

mystickém večeru v tamním kostele 

jsem prožil něco hodně hlubokého, kdy 

se nade mnou a za mé přání modlila jed-

na z modlitebních dvojic. A právě tento 

večer rozhodl o tom, že jsem si dodal 

odvahu a na závěr pobytu oslovil jednu 

moc sympatickou slečnu z hradecké sku-

piny Kurzů Alfa, která mne nepopsatelně 

zaujala v momentě, kdy jsem ji prvně 

spatřil v prostorách tamního kláštera. 

A zázrak spatřuji v tom, že ona slečna 

moji odvahu nejen ocenila, ale stejně 

jako já i ona mne toužila po celý víkend 

poznat. A dnes, kdy píši tyto řádky, tak  
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Milí farníci, dnes bychom vám rády 
představily dva nové členy našeho farní-
ho společenství. Jsme přesvědčeny, 
že už teď jsou oporou a posilou nás 
všech. 

Jsou to manželé Pavel a Kateřina Staří, 
kteří se v červenci se svou rodinou při-
stěhovali do Chrudimi. 

Začněme od Adama. Odkud a z jakého 
prostředí pocházíte? 

P: Narodil jsem se v Čáslavi a pocházím 
z tradiční katolické rodiny. S mou pů-
vodní rodinou jsme žili na různých mís-
tech v blízkém i vzdálenějším okolí Gol-
čova Jeníkova s výjimkou krátkého ob-
dobí na přelomu let 1971 a 1972, kdy 
jsme bydleli v Chrudimi. Tatínek, který 

do té doby učil na venkovských jed-
notřídkách, musel pro svoji víru odejít 
ze školství. 

K: Také já jsem přijímala víru od malič-
ka v katolické rodině. Vyrůstala jsem 
na okraji Hané, v malém městečku neda-
leko svatého Hostýna. 

Kde se vaše osudy setkaly? 

P: To by bylo složité na vysvětlování. 

K: Je to spíš docela jednoduché. 

P: Oba jsme studovali „LF“ v Brně. Já 
na Lesnické fakultě (LF) Vysoké školy 
zemědělské, nyní Mendelovy university. 

K: Já jsem absolvovala lékařskou fakultu 
(LF) na Masarykově universitě. 

Alfa víkend v Králíkách Alfa víkend v Králíkách   

pokračování ze str.  9pokračování ze str.  9 

již proběhla dvě neskutečně krásná se-

tkání, na nichž došlo k takovému 

souznění, které ani jeden z nás ve svém 

životě doposud nepoznal. A jak jinak 

toto celé nazvat než Zázrakem z Králík, 

že? 

       Josef Sellák 
 

Celkový pocit bychom popsali jako ra-

dost spontánní až hřejivou, navzdory 

pošmournému sobotnímu počasí, dopro-

vázenou hlubokým vnitřním uklidněním. 

Do výčtu jednotlivostí určitě patří navá-

zání nových přátelství, mnoho vyjímeč-

ných mladých lidí, z nichž prýštil zájem 

o ostatní, a nakonec i účast jednoho 

zbrusu nového človíčka, zdá se, že velmi 

spokojeného. 

Chceme rovněž připomenout bohatě pro-

střený stůl s lákavou nabídkou pokrmů 

připravených s láskou. A to stůl nejen 

hmotný, nýbrž i stůl s duchovní potra-

vou. 

Za to vše i za to ostatní děkujeme zejmé-

na realizačnímu týmu (za plánování 

a vynaložené úsilí), zvláště těm v pozadí 

– obětavým sestrám, které nás téměř ne-

přetržitě hostily a velmi tak přispěly 

k domáckému prostředí. Rovněž Vám, 

milí účastníci kurzu Alfa, za Vaše spon-

tánní přispění k programu. Ale hlavní 

dík patří našemu nebeskému Otci a jeho 

svatému Duchu i našemu Pánu Ježíši. 

Mohli jsme je v tom všem poznat sku-

tečně zblízka. 

           manželé Točíkovi           

Rozhovor s manželi Starými 
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P: Ale seznámili jsme se díky prázdnino-
vým chaloupkám, které organizovali 
salesiáni pro chlapce. V Praze jsem do-
mlouval podrobnosti prázdninového po-
bytu a dostal jsem kontakt na kuchařky  
–  Kateřinu a její sestru. Chaloupka byla 
na Slovensku. Díky tomu, že jsme oba 
byli v Brně, potkávali jsme se po prázd-
ninách „náhodou“ při bohoslužbách 
v kostele sv. Michala. A asi po půl roce 
jsme spolu začali chodit. Mě v té době 
čekaly brzké státnice, nástup do zaměst-
nání a vojna. 

K: Když jsme oba dostudovali, vzali 
jsme se 17. 11. 1990 v brněnské katedrá-
le sv. Petra a Pavla na Petrově. 

Jak jste oba zráli ve víře a jak jste dospěl 
k jáhenské službě? 

P: Pokřtěn a biřmován jsem byl v Golčo-
vě Jeníkově. V Běstvině, v jejíž blízkosti 
jsme tři roky žili, jsem v necelých pěti 
letech začal ministrovat a již v pěti a půl 
letech poprvé přijal Eucharistii, tehdy 
díky vzácnému knězi P. Františku Mi-
chálkovi. Kdybych měl ve stručnosti 
označit svoje duchovní zdroje, které mne 
formovaly, řekl bych, že to byli a  jsou 
salesiáni a dále kněží ve farnosti Golčův 
Jeníkov, kde se naše rodina natrvalo usa-
dila. Zde se mi stal velkým vzorem kaza-
telským i liturgickým P. František Skři-
vánek a Golčův Jeníkov považuji 
za svou mateřskou farnost a rád se sem 
vracím. Salesiáni mě doprovázejí od út-
lého dětství. Od osmé třídy jsem jezdíval 
na salesiánské chaloupky, později jsem 
se podílel na jejich organizaci a vedení. 
V době vysokoškolských studií v Brně 
jsem se dostal do okruhu výjimečného 
salesiána, Slezana P. Petra Barana, který 
mě duchovně doprovázel a zásadním 
způsobem nasměroval můj život. Ten 
mně také zprostředkoval kontakt na tajné 
semináře teologie s profesorem Josefem 

Zvěřinou. Tohoto mimořádného člověka 
a jeho postoje – lásku k církvi a úctu 
k biskupům – si nesu jako vzor v celém 
životě. 

Když se zamýšlím nad povoláním k já-
henské službě, uvědomuji si, že na mne 
Hospodin v průběhu 25 let třikrát zavo-
lal: poprvé ústy P. Barana, podruhé pro-
střednictvím otce Pavla Hájka a jako 
třetí mě vyzval P. Irenej Hlavačka 
z Vilémova, loni zesnulý želivský pre-
monstrát. Díky otevření formačního kur-
zu pro trvalé jáhny, který od října 2010 
do června 2014 v Hradci Králové vedl 
P. Jiří Heblt, se podařilo tento proces 
završit. 

K: Už jako dítě jsem vnímala, jak se ro-
diče snaží o aktivní život v církvi. Napří-
klad jsme se v 80. letech scházeli 
se dvěma dalšími rodinami na biblických 
hodinách s výborným knězem. Dalším 
povzbuzením pro mě byly letní salesián-
ské chaloupky nebo vysokoškolské 
„spolčo“, na kterém jsme probírali jed-
notlivé biblické knihy i hlavní dokumen-
ty II. vatikánského koncilu. Nyní jezdí-
váme na Manželská setkání, což jsou 
týdenní kurzy pro manžele, kteří chtějí 
obnovit své vztahy. Setkáváme   se   zde   
s  kněžími  a  psychology,   ale základem  

pokračování na str. 12 



S t r á n k a  1 2  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  

Rozhovor s manželi StarýmiRozhovor s manželi Starými  

--    pokračování ze str.  11pokračování ze str.  11  
 
 

jsou přednášky zkušených párů a přede-
vším sdílení v menších skupinkách. 
V posledních letech patříme mezi       
tzv. provázející páry. Manželská setkání 
nám přinesla mnoho po stránce formační 
i pro praktický život a nalezli jsme zde 
řadu přátel. 

P: Pro mě jsou už více než 12 let pod-
statná i setkávání mužů, tzv. Chlapi. Ta-
to iniciativa vzešla právě z lůna Manžel-
ských setkání. 
 

A co rodina a vaše profese? Jak to 
všechno zvládáte? 

K: Máme šest dětí ve věku 11-24 let. 
Nejstarší a nejmladší jsou chlapci, mezi 
nimi čtyři dívky. Když vám Bůh nadělí 
tolik dětí, dá vám k tomu i pomoc... 

Jako začínající lékařka jsem dojížděla 
z Heřmanova Městce do Pardubic 
do nemocnice, vrátila jsem se tam           
i z Běstviny po první mateřské dovolené. 
V  dalším období jsem byla opět doma 
s dětmi, potom jsem byla na různých 
pracovištích a nyní pracuji jako praktic-
ká lékařka v Přelouči.  

P: Po svatbě jsem působil ve funkci ve-
doucího polesí v Heřmanově Městci. 
Po roce společného života jsme odešli 
do Běstviny, kde jsem nejprve pracoval 
jako lesní (hajný), později více než 
20  let jako revírník u Lesů České repub-
liky. Předloni mě kolega přizval k  práci 
pro Diecézní lesy Hradec Králové, kde 
zastávám pozici zástupce jednatele 
a funkci odborného lesního hospodáře. 
Měl jsem trochu obavy, jak zvládnu 
opuštění dvacetileté lesnické práce 
na revíru Běstvina, ale díky tomu, že 

na novém působišti vidím, jaký má moje 
současná práce smysl, mohu naopak zú-
ročit své dosavadní zkušenosti ve službě 
církvi. 
 

Jak se cítíte v novém domově v Chrudi-
mi? Co Vám chybí, co jste naopak zís-
kali? 

K: Chybí nám les, hlavně dětem, aby-
chom mohli vyběhnout, volně dýchat 
a občerstvit se po tělesné i duševní strán-
ce. První dva měsíce jsme si tu zvykali, 
teď se už víc zapojujeme do života far-
nosti. Získali jsme tak společenství, kte-
ré s obdivuhodným darem stmeluje otec 
Jiří. Mne osobně povzbudilo přijetí 
v modlitební skupině maminek – Zdislá-
vek. Děti to mají o něco těžší, ale už se 
otevírá cesta k Hlubokému koření a snad 
i náš nejmladší najde časem nové kama-
rády a svou skupinu. 

P: Chrudim pro mě není úplně nová. 
Kdysi jsem tu prošel celou první třídu 
a začal druhou. Kromě toho, že mám 
v Chrudimi příbuzné, poznal jsem poz-
ději řadu lidí z církevního života 
a s dalšími jsem se seznámil také díky 
politické činnosti. Byl jsem srdečně při-
jat otcem Jiřím. Našli jsme tu vhodný 
dům pro rodinu. Ale nejdůležitější 
je postupné začlenění do aktivit farnosti, 
oba se podílíme na práci kurzu Alfa.  

Považuji toto období v životě za požeh-
nané.  
 

Děkujeme za Vaši ochotu, čas a trpěli-
vost, s kterými jste nám otevřeli svůj 
svět. 
 

           Eva Vojnová a Kateřina Marelová 



Mikulášská besídka 

Výroba adventních věnců a dílna pro děti 
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Jako každý rok i letos těsně před začát-

kem adventu přijměte pozvání na faru  

ke společné výrobě adventních věnců. 

Chvojí je zajištěno, ostatní věci si při-

neste. Věnce budou požehnány v neděli 

při mši svaté. 
 

Pro děti bude připraveno tvoření lampi-

ček.  
 

Těším se v sobotu 28. 11. v 15:00 hod. 

na shledanou   

      Boja 

 

 

Na svátek sv. Mikuláše se dějí věci. 

Nejen, že děti slibují, že budou hodné         

a poslušné, ale i sám svatý Mikuláš cho-

dí městem a ty hodné odměňuje, ty zlo-

bivé méně. V tom lepším případě , 

protože chodí se „svou osvědčenou par-

tou“ – čertem a andělem. Právě tuto troj-

ku přivítáme i u nás na chrudimské faře. 

Stane se tak, pokud sv. Mikuláše nic ne-

zdrží, v neděli 6. 12. od 15:00. 

 

Jak je zvykem, tak před tím, než přijdou, 

Vám zahrajeme zbrusu novou (z Říma 

poslanou ) pohádku od Petra Soukala 

ml. Chcete vědět název pohádky? Jme-

nuje se „Sud pro osud“! Ptáte se: proč 

sud? Proč sud pro osud? Chcete-li vědět, 

oč půjde, neváhejte a přijďte na svátek 

sv. Mikuláše na faru! 

 

A ještě organizační prosba: prosíme 

o příspěvek do mikulášských balíčků     

– noste je na faru do 4. 12. Prosíme také 

rodiče, aby zapsali své děti na připrave-

ný seznam na nástěnce vpravo v kostele 

(tam, kde bývala výstava o farním tábo-

ře), také nejpozději do 4. 12. 

Děkujeme a těšíme se na Vás! 

      Jakub Soukal  
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Bohoslužby o vánočních svátcích 

 

 

čtvrtek 24. 12. –  Štědrý den  
 

15:00 Vánoční zpívání u jesliček  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

22:00  půlnoční bohoslužba  kostel ve Vejvanovicích 

24:00 půlnoční bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

       

pátek 25. 12. – slavnost Narození Páně 
 

8:30   mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30  mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

18:00  mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

 

sobota 26. 12. –  svátek sv. Štěpána 
 

8:30 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

 

neděle 27. 12. – svátek Svaté rodiny 
 

8:30 mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

18:00 mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 

 

čtvrtek 31. 12. –  Silvestr 
 

16:00 děkovná bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

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

 

pátek 1. 1. 2014 –  slavnost Matky Boží, Panny Marie –  Nový rok 
 

8:30  mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 

10:30 mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

18:00 mše svatá   kostel sv. Kateřiny v Chrudimi 
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Adventní a vánoční program 

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření 
 

    pátek    18. 12.     15:00-18:00 hodin            pondělí    21. 12.    16:00-18:00 hodin 

    sobota  19. 12.       9:00-12:00 hodin                      úterý        22. 12.    16:00-18:00 hodin 

Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: 
 

24.12. Štědrý den    9:30-18:00 hod. 

25.12.  Boží hod vánoční      9:30-11:30 a 13:00-18:00 hod. 

26.12.  svátek sv. Štěpána  9:30-11:30 a 13:00-18:00 hod. 

 

Prosíme o pomoc se zajištěním dozoru v kostele o vánočních svátcích, aby mohl být kostel 
otevřen. Již tradičně je velký zájem zvláště nevěřících a rodin s dětmi o návštěvu kostela 
v této vánoční době. Prosíme tedy o pomoc, abychom toto mohli umožnit. 

 

Vánoční zpívání a koncerty 

Tradiční zpívání bude na Štědrý den od 15:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Po celý Štědrý den nabízíme možnost odnést si Betlémské světlo do svých domovů.  

Vánoční koncerty smíšeného sboru Salvátor budou 26. 12. v 15:00 a v 17:00 hodin. 

Koncert v 15:00 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. 

 

Roráty 

Roráty budou v adventu při ranních mších svatých v kostele sv. Kateřiny od 6:30 hodin 
a v sobotu ve farní kapli také od 6:30 hodin. 

 

Roráty pro děti a snídaně na faře 

Poslední rorátní bohoslužba v sobotu 19. 12. bude věnována dětem. Děti si mohou přinést 
lucerničky, které si vyrobí při vití adventních věnců. Po mši zveme všechny na již tradiční 
snídani na faře. 

 

Stavění stromků a betlémů 

Bude ve středu 23. 12. od 9 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Kateři-
ny. Prosíme zvláště muže o pomoc se stavěním, ženy potom cca od 10:00 hodin na úklid                
kostela.                       

                                                                                                                -pp- 
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Pouť do Itálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim příštího roku, v termínu  od 9. 
do 17. září, se chceme vydat na farní 
pouť do Itálie. Někteří jste byli na pouti 
v Římě v roce 2011, teď bychom se rádi 
posunuli o něco více na jih – navštívíme 
Benátky, Padovu, Loreto, Manoppello, 
kde je uchovávána rouška z Božího hro-
bu, a Lanciano, místo eucharistického 
zázraku, Monte Sant Angelo, známé zje-
vením archanděla Michaela, také San 
Giovanni Rotondo, působiště P. Pia, po-
slední den strávíme ve Florencii. Bonu-
sem bude jízda lodí do Benátek a také 
možnost odpočinku u moře. Některá 
z těchto míst navštívil letos na jaře P. Jiří 
a přijel s tím, že tuto nevšední pouť chce 
nabídnout i svým farníkům. Již před ně-
kolika měsíci jsme začali pouť připravo-

vat, oslovili jsme několik cestovních kan-
celáří, aby nám podle našeho zadání při-
pravily poutní program „na míru“. 
V těchto dnech vyhodnocujeme nabídky 
a domlouváme podrobnosti. Naším hlav-
ním kritériem je kvalitní průvodce, jak 
jsme se již mohli přesvědčit při předchá-
zejících poutích ve smyslu kladném i zá-
porném, proto chceme mít v tomto jisto-
tu. Z šesti plánovaných noclehů požadu-
jeme dvakrát dvě noci na stejném místě, 
abychom nemuseli každé ráno balit zava-
zadla a kvalitněji si odpočinuli. Pouť du-
chovně povede P. Jiří Heblt, samozřej-
mostí je každodenní mše svatá. Místa 
a časy těchto bohoslužeb se musí zamlu-
vit již nyní, stejně tak ubytování je potře-
ba objednat včas (abychom například 
v San Giovanni Rotondo získali dobrou 
pozici poblíž baziliky). Abychom se však 
nedostali do situace, že budeme mít zajiš-
těno vše kromě poutníků, potřebujeme již 
nyní zjistit Váš závazný zájem. Chci Vás 
pozvat, abychom společně po Římu, Sva-
té zemi, Rakouských klášterech, Polsku 
a mnoha místech v naší zemi putovali 
tam, kde se světci setkávali s Pánem, aby-
chom se k Němu přiblížili na místech, 
kde se děly zázraky, a tak posilnili a ob-
novili svou víru. Prosím, abyste prozkou-
mali, zda Vás srdce volá na tato místa, 
do našeho farního společenství. Pokud 
ANO, přihlaste se. Cena pouti bude 
cca do 13 000 Kč, zahrnuje 6 noclehů 
s polopenzí a pojištění. Zálohu budeme 
vybírat teď na podzim, doplatek na jaře. 

         -pp- 

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

