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Na Popeleční středu se před 
námi opět otevřela příprav-
ná doba na Velikonoce. 
Svatý rok milosrdenství činí 
tento čas čtyřicetidení ještě 
silnějším. Naší farností už 
putují obrázky Krista, a tak 
je symbolicky vyjádřeno: 
„Jdu vám naproti! Chci být 
s vámi!“ Modrý a červený 
paprsek vycházející ze Srd-
ce Ježíšova ukazují jednak 
Boží slitování, jednak napl-
nění Duchem svatým. 
Ve spojení obého tkví sa-
motná podstata Božího mi-
losrdenství. Bůh jednou 
člověka očišťuje vodou křtu 
a potom opakovaně slzami 
pokání ve svátosti smíření. 
O Velké noci tak přijmou 
v našem kostele křest dva 
dospělí lidé, kteří uvěřili 
v Krista. Několik dětí se 
právě dnes začne připravo-
vat na slavení svátosti po-
kání a na první svaté přijí-
mání. My ostatní budeme 
v postní době slavit veliko-
noční zpověď, abychom 
se vrátili k síle našeho křtu. 
Všichni tak budeme obmyti 
Božím milosrdenstvím. 
Pomocí k prohloubení svá-
tosti smíření nám může být 
sborník úvah „Půst ve Sva-

tém roce milosrdenství. 

Zamyšlení ke svátosti smí-
ření“, který vydalo naše 
biskupství. Nestačí však 
nádobu jen očistit, je třeba 
ji i naplnit. Červený papr-
sek na putovním obraze je 

proto dalším vyjádřením 
Boží milosrdné Lásky. Jako 
by nám říkal: „Chci naplnit 
tvé srdce svým Životem, 
svým Duchem, chci, aby 
má Krev kolovala v tvých 
žilách!“ To se má týkat 
nejen zmíněných dětí – pr-
vokomunikantů, ale i kaž-
dého z nás. 

Bůh přichází k člověku jako 
první, má v tom primát. 
Člověk však následně odpo-
vídá a i on sám jde k Bohu. 
Ve Svatém roce proto nebu-
de putovat jen obrázek, ale 
budeme putovat i my. Při-

pravujeme totiž tři poutě, 
které bychom snad mohli 
označit jako poutě milosr-
denství. Začátkem května 
se vydáme do Číhoště 
k hrobu nemilosrdně, ne-
smyslně a brutálně umuče-
ného kněze Josefa Toufara, 
abychom prosili o smír 
a o Boží milosrdenství 
pro naši vlast a celou naši 
společnost. Ke konci května 
budeme putovat pěšky, 
na bicyklech nebo auty 
na nedaleký Chlumek 
k bráně milosrdenství, aby-
chom prosili o smír a o Bo-
ží milosrdenství pro sebe 
a své rodiny. V září propu-
tujeme východní pobřeží 
Itálie, abychom u hrobu 
sv. otce Pia, který byl ži-
vým obrazem a nástrojem 
Milosrdenství, v San Gio-
vanni Rotondo prosili 
za Evropu a celý svět. 

Čas, který prožíváme, je 
z různých důvodů náročný, 
ale je zároveň velkou Boží 
nabídkou a milostí. Neo-
slyšme proto výzvu Pope-
leční středy: „Hle, teď je ta 
‚doba příhodná‘, hle, teď je 
ten ‚den spásy‘!“ Do postní 
doby vám ze srdce žehná 
 P. Jiří. 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016 

Dovolte mi začít několika údaji. 

V Chrudimi se sbírky účastnilo  

168 koledníků a vedoucích skupinek. 

Do sbírky se zapojilo 32 obcí, celkem 

více než 500 koledníků. Celková vyko-

ledovaná částka činí 776 046 Kč. Farní 

charita Chrudim obdrží z uvedené část-

ky 65 % a tyto prostředky budou pou-

žity na dofinancování provozu pečova-

telské služby a služby osobní asistence, 

na dofinancování služeb občanské po-

radny. Část financí také pomáhá 

v obtížných životních situacích jednot-

livcům a zejména rodinám s dětmi, a to 

vždy na základě provedeného sociální-

ho šetření či na doporučení sociálního 

odboru města nebo jiné organizace, 

která pracuje s potřebným jako 

s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta 

do fondu pomoci při mimořádných 

situacích v regionu (povodně, požáry). 

Tříkrálová sbírka 2016 byla úspěšná 

ale také, a toho já si moc vážím, byla 

radostná. Koledníci přišli s radostí 

a také radost a radostné poselství roz-

nášeli. Radost přinášela jejich zpívaná 

koleda, úsměv či dobré slovo nebo na-

psané požehnání. 

A tak upřímně děkuji všem, kdo při-

spěli do Tříkrálové sbírky 2016 

v Chrudimi a okolních obcích 

v působnosti Farní charity Chrudim. 

Děkuji také všem organizátorům 

a zejména koledníkům za jejich po-

moc, za jejich koledování, za to že při-

nášeli radost. 

Všem Pán Bůh zaplať! 

    H. Petrusová 
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Na začátku února jsem mohl prožít 
opět několik dní v Chrudimi. Měli 
jsme již po zkouškách a do posledního 
semestru našeho studia zbýval víc než 
týden. K cestě domů jsem tentokrát 
využil vlakové spojení. A protože 
si Petr domluvil desetidenní praxi 
v italských Benátkách, rozhodli jsme 
se spolu s dvěma dalšími kamarády 
udělat si zastávku na půli cesty a na-
vštívit Boloň a Ravennu. A byl 
to opravdu nevšední výlet! 

Vše začalo ve středu brzy ráno. Cestou 
metrem na vlakové nádraží Termini 
jsme přišli jen o jedno euro, které nám 
nevydal přístroj na lístky. Do stanice 
jsme ale dorazili včas. Naštěstí jsme 
odolali lákadlu ranního kafe (i když 
pro nás s Petrem odolat tak těžké neby-
lo). Když jsme totiž pohlédli na tabuli 
s časy odjezdů vlaků, ten svůj jsme 
marně hledali. „Počkat,“ vytušil nastá-
vající problém organizátor cesty. 
„Sorry, chlapi, nemáme být na Termi-
ni, ale na Tiburtině,“ sykl rozechvělý 
hlas. Mžouravý pohled na hodinky byl 
neúprosný: do plánovaného odjezdu 
zbývalo nějakých třináct minut. 

Zbývá jediná možnost: taxi. Pro větši-
nu z nás poprvé v životě. Popadli jsme 
své kufry, batohy a tašky a rozběhli se 
ven. Drahocennou minutku jsme ztrati-
li, než jsme doběhli od posledního vo-
zu k prvnímu. „Giovanni Luca vás ni-
kdy nenechá zmeškat vlak,“ hlásila 
vlající hříva právě zavírající kufr vozi-
dla. Jeli jsme jak v pravé americké ho-
ničce: červená, nečervená, jeden směr, 
druhý směr… Šofér v tom opravdu 
uměl chodit. A to i při placení, když se 
vymlouval, že nemá drobné. Nicméně 
slibu dostál a my se vřítili do haly. 

A zde? Sto dvacet minut zpoždění! 
Že bychom si tedy přeci jen dali tu ran-
ní kávu? Když už se nám na ni začaly 
sbíhat sliny, zavadil náš zrak přeci jen 
ještě jednou o ceduli: ze sto dvaceti 
minut se stalo zázrakem patnáct! 
Na běh jsme už byli po ránu zvyklí, 
takže jsme ve vteřince seděli udýchaní 
ve svém kupé. 

Problém, jak naložit s prázdnou hodi-
nou po příjezdu do Boloně, než se bu-
deme moct ubytovat v hostelu, se roz-
plynul kousek před Florencií. Tady 
jsme strávili dvě hodiny naklonění 
v zatáčce. Prorockých 120 minut seke-
ry jsme zdárně překonali. 

A aby toho nebylo málo, po příchodu 
na dopředu zaplacené ubytování 
se paní podivila, co že tu chceme, že 
má plno a o nás vůbec neví. Ale že si 
tam zatím můžeme nechat věci a večer 
se uvidí. S malou dušičkou jsme 
to riskli a zabouchli své kufry do poko-
je, od něhož jsme neměli klíče. 

 

Jak jsme cestovali… 

 

pokračování na str. 4 
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Ale nebojte, vše skončilo dobře: i když 
jsme se ještě párkrát proběhli, ztratili 
a zase nalezli klíče, zasmlouvali si, byli 

o půlnoci vyhozeni z nádraží, marně 
hledali svůj vagón, v případě Petra byli 
očekáváni na praxi až o den později 
a ještě mnoho dalšího neopakovatelné-
ho zažili, vše dopadlo dobře. Se svými 
věcmi jsme se shledali, ubytováni jsme 
byli lépe, než jsme čekali, a hlavně 
jsme si užili dvě krásná města. A jak 
jste viděli, do Chrudimi se mi také po-
dařilo se dostat. 

A vám, kteří v září spolu s farností za-
vítáte také do Ravenny, můžeme slíbit, 
že se máte na co těšit. Mozaiky zde 
opravdu stojí za to!    
               Vojta Novotný 

Jak jsme cestovali…   pokračování ze str. 3 

pokračování na str. 5 

Společenský večer 

To, že se opět blíží farní ples, je možno 
v naší rodině rozpoznat dle několika 
indicií. Například dámská část naší 
rodiny začíná postávat před skříní 
a vzdychat se slovy: „Já ale opravdu 
nemám co na sebe.“ K tomu se začala 
na našem balkoně třepotat má sušící 
se propocená trička ze zkoušek 
PAFATASU. Ty byly letos obzvláště 
intenzivní. 

A je to tady. Nastal den D. Ráno ještě 
rychlá zkouška našeho PÁnského FAr-
ního TAnečního Souboru v sále stolan-
ské restaurace, poté už jen klidový re-
žim, jaký mají vrcholoví sportovci 
před nejdůležitějším výkonem sezóny. 
Přípravy vrcholí, doma šustí šaty a já si 
říkám, jen aby to ty naše holky stihly. 
Zvládly to, nakonec se čekalo na mě. 
Zápas s uzlem na kravatě mě posunul 
na místo suverénně nejpomalejšího       

člena naší výpravy do Stolan.  

Vstupujeme do sálu právě v okamžiku, 
kdy otec Jiří pronáší úvodní slovo 
o vzácnosti takovýchto chvil, kdy mů-
žeme společně prožívat radost. A jak je 
důležité uvědomit si to, že to vůbec 
není samozřejmé a že máme být za co 
vděční. Přemýšlím, do jaké míry se mi 
daří tyto dary v mém životě předávat 
dál. Hodně jsem dostal a dostávám, 
kolik dokážu dát já? 
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Společenský večer     pokračování ze str. 4 

Hraje hudba, tančím se svou ženou 
a uvědomuji si, že je mi mezi lidmi 
z naší farnosti dobře. Ale pozor, už se 
to blíží. Je po 21. hodině a jdeme 
se s kolegy tanečníky chystat. Hlavně 
nic nezapomenout, ponožky, vestu, 
klobouk… A rozcvičit se. Zapomenuté 
kroky už tolik neřešíme. Bolavá kolena 
a záda jsou pro naši taneční kariéru 
větší hrozbou. Už v zákulisí slyšíme 
úvodní 
slovo a je 
to tady. 
Vstupuje-
me 
na scénu. 
Ani se 
nám ne-
zamlžily 
brýle, 
začíná 
to dobře. 
Teď 
hlavně 
výraz 
a užít si 
to.  

Máme to za sebou, potlesk, jsme spo-
kojeni, užili jsme si to. A nejen vystou-
pení. I všechny společné zkoušky, 
vzácnou chlapskou pospolitost, společ-
nou cestu za jedním cílem. Bylo 
to fajn. Díky patří našim trpělivým lek-
torkám z taneční školy In Dance Janě 
Horčičkové a Lence Preslové. Díky 
i všem divákům za perfektní podporu 
a ohlas. 

Nyní jsme již uvolnění. Můžeme 
se naplno věnovat tanci, našim ženám, 

přátelům a jít konečně prozkoumat, 

co že to nabízí na baru (před výkonem 
to není ono). 

A je tady bohatá tombola, naše Klárka 
vyhrává brambory, jsem spokojený, 
ona moc ne, je mladá… Při losování 
výherce králíka se mě zmocní podobná 
nervozita jako před vystoupením, jsem 
připraven sníst los, ale naštěstí vše 
dobře dopadlo. Uf, jak je asi Kubovi 
Soukalovi? 

Blíží se 
druhá 
hodina 
a s ní ko-
nec veče-
ra. Sotva 
pletu no-
hama 
(únavou), 
ale 
pohled 
do spoko-
jené tváře 
mé ženy 
i dcery, 
známých 

a přátel okolo mě utvrzuje v tom, že 
to opět stálo za to. Velké díky všem 
organizátorům za jejich čas a nasazení. 
Za rok (doufám) opět na viděnou.  

A mimochodem, kdo z pánů by měl 
zájem tančit s námi, od září začínáme 
s pravidelnými lekcemi jako první pán-
ský taneční soubor široko daleko.  

Půjdete do toho s námi? 

Aleš Kalina 
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Ještě než se naplno vhrneme do postní 

doby, máme možnost pobavit se a užít 

si života třeba na farním karnevale, kte-

rý se v tomto ročním období tradičně 

koná už mnoho let. Letos vyšel na so-

botu 6. 2. a jako obvykle začínal mezi 

třetí a čtvrtou hodinou odpolední, 

nicméně někteří nadšení nedočkavci 

přišli dokonce ještě dříve. A já se jim 

nedivím. 

Jak si asi mnozí pamatují, v minulých 

letech se vystřídala různá zajímavá té-

mata, zamířili jsme do pohádek, pomá-

hali vypátrat zloděje slunce, soutěžili 

na olympijských hrách… Tentokrát 

jsme se však přesunuli na Divoký zá-

pad do doby zlaté horečky, vyhláše-

ných saloonů, odvážných šerifů a stav-

by železnice. Zvláště u toho posledního 

byste měli zbystřit. Naše malebné měs-

to se totiž objevilo na seznamu vhod-

ných kandidátů pro výstavu tratě spoju-

jící východ a západ. Ani vám snad ne-

musím vysvětlovat, jaká čest by to 

pro nás byla a jaké všechny výhody 

by nám železnice přinesla. 

Jenomže opravdový shon nastal 

v okamžiku, kdy se ohlásil sám minis-

terský předseda. Hodlal naše město 

navštívit a podrobit důkladné prohlíd-

ce, zdali vůbec splňujeme daná kritéria. 

Měli jsme sotva pár hodin na to, aby-

chom vše uvedli do nejlepšího pořád-

ku, vymetli pavučiny, srovnali knihy 

v knihovně, uklidili saloon a vůbec 

ukázali nejlepší tvář naší osady. Sami 

bychom ovšem neměli nejmenší šanci 

uspět, naštěstí jsme objevili hromadu 

malých, nadšených dobrovolníků, kteří 

byli ochotní přerušit svoje veselení 

a tančení a bez debat nám pomoci. 

   V následujících okamžicích jsem ani 

nestíhala vnímat, jak se městečko zá-

zračně mění před očima. Naši malí po-

mocníci oblečení do překrásných rób 

a maškarních kostýmů se činili jako 

mravenečci, a než jsem se nadála, 

nejen moje milovaná knihovna byla 

v perfektním pořádku. 

Vážený pan ministerský předseda 

se objevil zanedlouho poté. Důkladně 

si prohlédl všechna zákoutí, každou 

Farní karneval 

 
 



Farní karneval   pokračování ze str. 6 
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ulici i veřejnou budovu a musím vám 

říct… Myslím, že jsme na něj udělali 

opravdový dojem! Jeho následný pro-

slov byl plný kudrlinek a vznosných 

slov a všichni přítomní v sále 

s napětím očekávali konečný verdikt. 

Ano nebo ne? 

Nechci vás již déle napínat, dopadlo 

to nakonec dobře. Ačkoliv jsme 

v hlediska polohy a umístění možná 

nebyli úplně nejvhodnějšími kandidá-

ty, pořádek v našem nablýskaném 

a vyšňořeném městě zapůsobil na pana 

předsedu navýsost kladně. S nadšením 

odklepnul výstavu železnice a mohlo 

se začít s oslavami. Nutno podotknout, 

že děti neodešly s prázdnou. Za svoji 

obětavou pomoc si vysloužily zbrusu 

nový revolver a také sladkou odměnu. 

Na závěr bych ráda dodala, že ačkoliv 

se letošní karneval poprvé odehrával 

pod taktovkou nového vedení – totiž 

Boji Novotné –, vše běželo jako 

na drátkách a z pozice organizátora 

mohu říct, že se farní karneval 2016 

vydařil na jedničku. Ale utekl rychle 

a na další musíme zase rok čekat. 

I když jsem sice nestihla posbírat názo-

ry a dojmy účastníků, podle jejich ro-

zesmátých tvářiček se domnívám, že 

i oni byli spokojení. 

                         Magdaléna Fiedlerová 

 

 

 

 

Pane Ježíši, blíží se první svaté přijí-

mání dětí naší farnosti. 

Prosím Tě, připrav jejich srdce na se-

tkání s Tebou. Ať v nich Tvá přítom-

nost zažehne lásku k Tobě. 

Prosím Tě i za jejich rodiče, příbuzné 

a kamarády, ať všichni rostou v lásce 

k Tobě i k sobě navzájem. 

Amen. 
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Rozhovor s otcem Jiřím 

Vážený a milý 
otče Jiří, teprve 
náš poslední roz-
hovor s manžely 
Starými nám do-
dal odvahu, aby-
chom se obrátily 
i na Vás – pastýře 
našeho farního 
společenství. 

Vloni nám unikla 
vhodná příležitost   
připomenout  
Vaše 20. výročí 

kněžství. Letos tedy využijeme Vašich blí-
žících se 55. narozenin, abychom se zepta-
ly, jak se cítíte uprostřed života. 

Musím říct, že jsem rád v této etapě života, 
i když mám méně sil a asi už nenaplním 
všechny sny a možnosti, které jsem měl 
třeba ve třiceti. V žádném případě bych se 
však nechtěl vracet. Přispívá k tomu fakt, 
že jsem relativně zdravý a mohu dosud 
naplno pracovat s jistým nadhledem, který 
přináší věk. Nevzpomínám na mládí nos-
talgicky, tehdy stálo přede mnou mnohé 
rozhodování, musel jsem se usadit a do-
zrát. Můj celkový životní pocit je dnes 
dobrý, i když každodennost je někdy ná-
ročná. 

A teď pojďme proti proudu času. Pama-
tujeme si, že jste nám při pouti do Vrano-
va u Brna svěřil, že tam při modlitbách 
zrálo Vaše rozhodnutí stát se knězem. 
Můžete nám říci, co mu předcházelo? 

Vyšel jsem z křesťanského prostředí, jako 
dítě jsem žil ve věřící rodině. Myšlenky 
na kněžství jsem neměl, i když mi to, že 
budu jednou knězem, už v dětství někteří 
předpovídali. Jako „teenager“ jsem žil po-
dobně jako moji vrstevníci, víra se mi stala 
spíš formální. Ale do kostela jsem chodil 
s celou naší rodinou celkem poctivě.      

Mé skutečné obrácení začalo, když jsem 
byl na vysoké škole, asi ve 22–23 letech. 
Během jednoho měsíce se seběhly určité 
události, kdy se mně Kristus stal blízkým 
a živým, ale být knězem, to mě ještě vůbec 
nenapadalo. Začal jsem vírou žít, hodně 
jsem četl literaturu, kterou se mi podařilo 
sehnat, účastnil jsem se některých akcí. 
Po promoci na technice jistý kněz při na-
šem setkání poznamenal: „Už jste inženýr, 
ale to neznamená, že nemůžete být kně-
zem.“ To byl takový první kamínek 
do mozaiky duchovního povolání. 

Po vojně jsem začal pracovat a myšlenka 
na kněžství se po tři roky v různých sou-
vislostech vracela a začala klepat na srdce 
víc a víc. V totalitě nešlo studovat další 
vysokou školu, obzvlášť ne teologii. Ujiš-
ťoval jsem se i jinými důvody, proč to ne-
jde, ale stále jsem neměl klid. Jsem spíš 
introvert a tehdy jsem neměl nikoho, s kým 
bych své pocity sdílel. Až v roce 1989 
jsem se za určitých vážných okolností svě-
řil svému spolupracovníkovi a ten mě se-
známil s mladým knězem. Vysypal jsem 
všechno to ve mně nashromážděné na něj 
a on mě začal doprovázet. V létě 1989 
jsem se pro kněžství definitivně rozhodl. 
Od roku 1990 jsem mohl studovat v Praze 
teologii. 

Vzpomínal jste při návštěvě Říma a na-
šich bohoslovců na svá studia tam? Vidíte 
nějaké rozdíly? 

I po letech se tam cítím jako ve známém 
prostředí, fakulta je sice moderněji vybave-
na, ale náplň studia, počet studentů i celko-
vá atmosféra jsou velmi podobné. Na roz-
díl od Vojty a Petra jsem do Říma přišel už 
jako kněz a studoval jsem tam postgraduál-
ní studium. 

A co rozdíly mezi farnostmi, kde jste půso-
bil? 

pokračování na str. 9 



pokračování na str. 10 
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Myslím, že by se tu dala použít paralela 
farnost – člověk: Rozhodně tam najdeme 
mnoho podobností, ale také rozdíly. 
To různé jsem nikdy nevnímal jako něco 
negativního. 

Je zajímavé, jak se stírá rozdíl mezi far-
ností městskou a venkovskou: počtem bylo 
společenství na venkově větší, ale struktu-
rou bylo podobné, protože i tam žije mno-
ho vzdělaných a přemýšlivých lidí a k far-
nosti patří celá řada mladých. Tam jsem 
více spolupracoval se školou, tady zase 
s radnicí, městem, a také ekumenicky 
s ostatními církvemi. Velký rozdíl předsta-
vuje to, že v minulé farnosti jsem měl 
na starosti 1 kostel a tady 9. Musím s po-
korou přijmout, že opravy našich kostelů 
nejdou tak, jak by si tyto vzácné památky 
zasloužily. Vím, že je k farnímu životu 
nezbytně nepotřebujeme (v Chrudimi by 
nám stačil jeden kostel), ale ať se mi to líbí 
nebo ne, mám za jejich stav jako farář zod-
povědnost. 

Jak v současnosti zvládáte celou farnost, 
když nemáte kaplana? Jak vypadá běžný 
den chrudimského arciděkana? 

Jak zvládám službu, to sám nechci posuzo-
vat. Snažím se, ale mám samozřejmě své 
limity. Vstávám mezi půl šestou a půl 
sedmou (podle času bohoslužby). Ráno 
potřebuji alespoň hodinu na modlitbu. V 8 
hodin začínají mé každodenní povinnosti: 
od rána do večera přicházejí lidé na do-
mluvené schůzky, na přípravy ke křtu, 
snoubenci, katechumeni, někdo ke svátosti 
smíření nebo na osobní rozhovory. Během 
dne mívám i jednání s úřady, městem, fir-
mami... Odpoledne sloužím pravidelné 
bohoslužby v hospici, nemocnici a v domě 
s pečovatelskou službou. Pokud to stihnu, 
tak rád jdu na procházku s růžencem. Dva-
krát do měsíce zpovídám sestry vincentky 
na Mendryce, jednou za měsíc máme pora-

du vikářů s panem biskupem a také vikari-
átní schůze s kněžími chrudimského vika-
riátu. Těžko někdy stíhám i takové úkoly, 
jako jsou vikářské vizitace ve farnostech 
na Chrudimsku. V úterý se snažím mít 
volný den, ale ne vždy mi to vyjde. 

Co je na Vaší službě krásné, čeho si váží-
te a co je naopak obtížné? 

To je jednoduché. Kněžské věci, kde vní-
mám důvěru lidí a cítím Boží působení 
v jejich srdcích a upřímnou touhu po Bo-
hu, mě neunavují, ale spíš dobíjejí. Víc 
dostávám, než dávám. To je opravdu krás-
né a toho si vážím. 

Naproti tomu audity, jednání s úřady, ad-
ministrativa, orientace v zákonech, prostě 
to, co se týká hmotných věcí a technicko-
hospodářské správy farnosti, mě spíš vy-
čerpává. Tady jsem vděčný za každou po-
moc pastoračních asistentek, stavebního 
technika i dalších spolupracovníků. 

Pro řadu z nás jste vzorem ve svých názo-
rech, myšlenkách, postojích. Kdo je vzo-
rem pro Vás? 

Nedostižných vzorem je pro mě dnes už 
svatořečený Jan Pavel II. Dále jsou pro mě 
důležití tři spolubratři – kamarádi kněží. 
Setkáváme se pravidelně, sdílíme radosti 
i starosti, radíme se, inspirujeme se navzá-
jem. Od dob mé formace je mi také velmi 
blízký františkán P. Benedikt Holota 
(*1922), z mladších kněží, duchovních 
autorit pak především P. Vojtěch Kodet, 
ke kterému rád jezdím na exercicie. 

Čím jsem starší, tím víc hledím i na inspi-
raci života mnoha světců – co tito lidé spo-
jeni s Bohem dokázali! 

Silnou vazbu a inspiraci představuje moje 
druhá křestní patronka Panna Maria. Da-
tum mého kněžského svěcení (23. 9.) mě 
zase pojí s Padrem Piem (italský kapucín, 

Rozhovor s otcem Jiřím  pokračování ze str. 8 
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Rozhovor s otcem Jiřím  pokračování ze str. 9 

kanonizován v r. 2002 Janem Pavlem II.) 

Opravy kostelů prohlubují můj vztah 
ke sv. Josefu. A velmi blízké jsou mi kar-
melitánské světice malá i velká Terezie. 

Inspirují mě i knihy a filmy (namátkou 
Georges Bernanos – „Deník venkovského 
faráře“, Donald B. Cozzens – „Měnící se 
tvář kněžství“, životopisy obou Terezií, 
knihy Jósefa Augustyna a Anselma Grüna, 
film Pavla Lungina „Ostrov“ aj.). 

Víme, že pro Vás je „věřím“ v životě stejně 
zásadní a přirozené jako „dýchám“.    
Váhal jste někdy? Odkud čerpáte sílu 
v pochybnostech? 

Říká se s nadsázkou, že život je perma-
nentní krize. Slovo krize souvisí se slovem 
soudit, možná i „tříbit“. Zdá se mi, že pro-
cházet životem bez určitých krizí nelze. 
Dosud jsem ale neprožil těžkou existenci-
ální nebo religiózní krizi. Člověk je v těžké 
situaci, když se cítí sám, jaksi na poušti. Já 
jsem v Chrudimi spokojený. Mohu snad 
někdy být unavený či smutný, ale to je pře-
ce normální. Vděčně v takové situaci vyu-
žívám možnost sdílet se s druhými, zejmé-
na se svými kněžskými přáteli. 
V těžkostech mi pomáhá i kontakt s mou 
rodinou, dříve mi velmi pomáhala sestra, 
která však již nežije. Sílu mi dává i modlit-
ba a mše svatá. 

Kurzy Alfa jsou branou, která otevírá hle-
dajícím lidem cestu k Bohu, víře, někdy 
i do společenství církve. Co tyto kurzy daly 
Vám? 

Zaprvé mě přivedly k nové spolupráci 
s lidmi z farnosti – daly mi zkušenost práce 
v širším týmu, kde jde všem o jednu spo-
lečnou věc. 

Zadruhé jsem zjistil, že tento projekt 
je opravdu funkční! 

Zatřetí jsem si plně uvědomil, že je mož-

né najít společnou řeč i s lidmi, kteří mají 
jinou životní zkušenost, že může vzniknout 
pospolitost, i když některé odlišnosti mezi 
námi zůstávají. Vzniká společenství lidí, 
kteří se chtějí setkávat, chtějí probírat 
smysluplná témata, přemýšlet o nich, vyja-
dřovat se k něčemu v životě důležitému. 
Každý člověk má v sobě něco dobrého, 
každý může otevírat cestu k dalším lidem, 
do nových prostředí... 

Není třeba vést lidi za každou cenu a kře-
čovitě odněkud někam. Setkávání 
na „Alfě“ nese ovoce, aniž by na to člověk 
tlačil. Myslím, že zde prožil pěknou zkuše-
nost každý z nás. 

Současný svět je velmi dramatický. Co by 
mělo být pro každého křesťana tady a teď 
podstatné? Jak každý z nás může na svém 
místě pomoci? 

Tuto otázku si teď jistě klademe všichni. 
Chybou by byla lhostejnost, ale na druhé 
straně nepomůže ani hysterie. Musíme žít 
tam, kde jsme, snažit se žít hodnoty evan-
gelia a být věrní v každodennosti, tedy být 
poctiví a plnit své povinnosti. V těžkých 
časech nesmíme opomíjet modlitbu. Ne-
smíme se bát dělat to, co poznáváme jako 
dobré a správné. Máme pomáhat konkrét-
ně, ale podle našich možností. Láska 
k bližním začíná u mě samého a v mé rodi-
ně, neměla by tam však končit… V tom je 
výzvou rok milosrdenství. 

Otče Jiří, děkujeme za krásný rozhovor, 
který vznikl díky Vaší trpělivosti, otevře-
nosti a ochotě doladit tento text. Jsme rády 
(snad i za všechny farníky), že se mezi ná-
mi cítíte dobře... Kéž to tak s Boží pomocí 
vydrží.  

Rozhovor připravily  

 Kateřina Marelová a Eva Vojnová 
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Farní tábor 

Zveme všechny děti ve věku od 7 do 17 

let na letní farní tábor, který se uskuteční 

v termínu od 7. 8. do 13. 8. 2016. Ten-

torkát se vypravíme na skautskou zá-

kladnu Smrček nedaleko Svitav. Přihla-

šování bude otevřeno v březnu. 

Na všechny se těší přípravný tým. 

Krásný dobrý den, bratři a sestry! Zima 
se letos příliš neukázala, venku je tedy 
již nějakou dobu téměř jarní počasí. Vy-
padá to, že se jaro blíží rychleji, než by-
chom možná čekali. A na jaře vylézají 
jednak kytičky, nejrůznější hadi a štíři, 
ale také lidé ven na čerstvý vzduch. Je to 
prostě potřeba 
živého organi-
zmu „vylézt“ 
ven a užít si 
po zimě první 
výraznější slu-
neční paprsky. 

A to je právě to, 
co bychom rádi 
skrze naše dob-
rovolníky a je-
jich činnosti na-
bízeli seniorům, 
kteří jsou 
z nejrůznějších 
zdravotních či sociálních důvodů nuceni 
trávit svůj čas v nějaké instituci, ať již 
jde o LDNku, Domov pro seniory nebo 
Domov s pečovatelskou službou. 
Ve všech těchto institucích je o ně sice 
opravdu vzorně postaráno, často zde ale 
seniorům chybí společnost někoho jiné-
ho než rodiny (v lepším případě), či per-
sonálu dané organizace. 

A to je to, co s našimi dobrovolníky 
do těchto institucí přinášíme a co všem 

nabízíme! Doplňujeme tak profesio-

nální a odborné služby, které jsou zde 
klientům poskytovány, o trochu té oby-
čejné lidské společnosti, rozhovoru, spo-
lečenské hry nebo právě procházky po 
čerstvém vzduchu. Díky našemu dobro-
volnickému centru je vše bezpečné, pře-
dem domluvené a především pojištěné. 

Připojte se k nám 
a darujte tak pří-
jemné chvíle 
starým a nemoc-
ným lidem, kteří 
to potřebují 
a mají o to zá-
jem. Zaslouží si 
to! Stačí si 
se mnou domlu-
vit krátkou 
schůzku u nás na 
Charitě a věno-
vat pak jednou 
za čas (třeba 

i jen 1x za 14 dní) trochu svého volna 
a vyrazit na návštěvu za některým senio-
rem ve vámi vybrané organizaci z naší 
široké nabídky. Nepotřebujete k tomu 
ani nic speciálního umět či znát. 

Kontakt na mě naleznete na našich  
stránkách www.chrudim.charita.cz  
v části Kontakty, nebo Dobrovolnické 
centrum. 

Přeji vám hezké, stále ještě zimní dny! 

          Bc. Lukáš Roztočil, Dis. 

Jaro – období dobré vůle 
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 

  

Svátost smíření před VelikonocemiSvátost smíření před Velikonocemi   

čtvrtek 17. března 15:00–17:00 kostel NPM 

pátek 18. března 15:00–18:00 kostel NPM 

sobota 19. března 9:30–12:00 kostel NPM 

pondělí 21. března15:00–18:00 kostel NPM 

úterý 22. března 15:00–18:00 kostel NPM 

 

 

 

24. března 

Zelený čtvrtek:                                       
Památka ustanovení Večeře Páně   

18:00 mše svatá s obřadem umývání 
          nohou kostel NPM 

20:00–24:00 bdění v Getsemanské zahradě    
                     kaple na faře 

 

25. března 

Velký pátek:                                            
Památka umučení Páně 

den přísného postu 

8:00 liturgie hodin kostel NPM 

15:00:00 křížová cesta kostel NPM 

18:00 velkopáteční obřady kostel NPM 

20:00–8:00 noc bdění kaple na faře 

 

 

26. března 

Bílá sobota:                                             
Den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu 

8:00 liturgie hodin kostel NPM 

9:30–18:00 adorace u Božího hrobu          
                   kostel NPM 

Velikonoční vigilie:                              
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

20:00 velikonoční vigilie, mše svatá     
kostel NPM  (s nedělní platností) 

Po skončení obřadů jste zváni na agapé 
na faře. 

 

27. března 

Neděle velikonoční:                                
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

8:30 mše svatá kostel NPM 

10:30 mše svatá kostel Vejvanovice 

14:00 mše svatá Markovice 

18:00 mše svatá kostel sv. Kateřiny 

Žehnání pokrmů při všech mších svatých. 

 

28. března 

Pondělí velikonoční 

8:30 mše svatá kostel NPM 

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

