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Bratři a sestry, dostává 
se k vám několik stránek 
našeho nového Salvátora. 
Dnes jsou právě Letnice 
a my nechceme být jako 
ti, o kterých čteme 
ve Skutcích apoštolů 
a kteří ani nevěděli, že je 
nějaký Duch svatý. My 
sice víme, ale nestačí 
o Něm vědět pouze rozu-
mově, potřebujeme vědět 
ve smyslu zakoušet. 
Svatý Basil píše o Duchu 
svatém krásná slova: 
„Svým bytím je jed-
noduchý, rozmanitě však 
projevuje svou moc. 
Je celý u každého 
a zároveň celý všude. 
Rozdává se, aniž ho 
ubývá, všichni mají 
na něm podíl, a přece 
zůstává nerozdělený. 
Je jako sluneční paprsek: 
jako by cele patřil 
člověku, jenž se z něho 
těší, a přitom svítí na ce-
lou zemi i moře a pro-
zařuje vzduch.“ Prosme 
o Jeho příchod dnes, ale 

i každý den, abychom 
s Ním měli stále větší 
zkušenost a žili z Jeho 
síly. 

Mariánský měsíc nás víc 
přivádí do společenství 
s Pannou Marií. Ona ne-
nahrazuje Krista, ale neo-
mylně k Němu přivádí. 
Úcta k Panně Marii 
nemůže nikdy zastarat, 
jako nikdy nezastará 
vztah matky s dítětem. 
K Panně Marii na 
Chlumek společně 
poputujeme v sobotu 28. 
5. Projdeme branou mi-
losrdenství. Chceme sem 
přinést staré rány našich 

duší. Ty, které jsme 
uštědřili, i ty, které jsme 
dostali. Odpustky nejsou 
středověkou pověrou, 
nýbrž lékem zbavujícím 
zátěže, která ještě zbývá 
po hříchu. Chrám Panny 
Marie Pomocné je nyní 
skvostně obnoven. 
Barokní interiér teď 
doslova září a symbol-
ickou řečí vyjadřuje du-
chovní sílu této 
mariánské svatyně. 
Věřím, že zde prožijeme 
domov u Matky i uzdra-
vující Boží Mi-
losrdenství. 

Přibližuje se též první 
svaté přijímání našich 
dětí i jáhenské svěcení 
Vojty a Petra. Děti popr-
vé přijmou Krista 
ve svátosti smíření 
a v Eucharistii, aby je 
od toho dne On sám 
uzdravoval a posiloval 
na jejich cestě životem. 
Naši bohoslovci přijmou 
Krista ve svátosti 
svěcení, aby On skrze ně 
a skrze jejich službu 
uzdravoval   a    posiloval  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 

Úvodník 

pokračování na str. 2 
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mnohé další na jejich cestě k Bohu. 
Jsou to velké dary. Děkujme za ně 
a modleme se za jejich příjemce, ať 
své velké dny 5. 6. a 16. 7. prožijí                

v síle Ducha svatého a ať z nich věrně 
žijí. 
 

K životu v Duchu svatém vám ze srdce 
žehnám.    
    P. Jiří  

Poprvé naposledy… 

Při listování třetí kapitolou knihy Kaza-

tel můžeme objevit známý text: 

„...veškeré dění pod nebem má svůj čas. 

Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat 

i čas… odhazovat!“ Totiž, zejména po-

slední výzva je pro nás s Vojtou v tyto 

a následující dny velmi aktuální! Nebude 

to trvat dlouho a věci, které jsme 

„neztratili“ a po tři roky v Římě 

„opatrovali“, budeme muset „odhodit“ – 

popřípadě vymyslet nějaký způsob, jak 

je dostat zpět domů přes hory, doly, Al-

py až do České republiky. Je velmi zají-

mavé, jak se například takové knížky 

rychle množí. Sám bych tomu nevěřil, 

ale jen pohled na prohnuté poličky sténa-

jící knihovny napovídá, že na tom něco 

bude… 

„Veškeré dění pod nebem má svůj 

čas“ (Kaz 3,1) a ten náš římský se spěš-

ně chýlí ke svému konci. Po třech letech 

objevování Říma, vychutnávání italské 

kuchyně a také usilovného studia se vra-

címe domů. A poprvé s vědomím, že už 

je to naposledy. Možná by nás teď chtěl 

někdo uchlácholit, že není tak zle, že se 

ještě do Říma určitě podíváme. Pevně 

v to doufám! Ale to už nebudeme boho-

slovci pátého ročníku… V to také pevně 

doufám. :-) Tak se „poprvé naposledy“ 

budeme za pár dní přihlašovat na posled-

ní zkoušky a „poprvé naposledy“ bude-

me nervózně okusovat tužky a tlouci 

hlavou do zdi, když se (jako vždycky, 

ale tentokráte už naposledy) internetový 

přihlašovací systém ke zkouškám sekne. 

Poprvé naposledy obejdeme milá místa, 

po kterých se v Římě proháněli apoštolo-

vé, císaři i papežové a v posledních třech 

letech také my na kolech i koloběžkách. 

Poprvé naposledy půjdeme zamávat 

a hodit kus rohlíku rybičkám a želvám 

do fontánky před Nepomucenem. A po-

tom si poprvé naposledy půjdeme zabalit 

saky paky, lodní a letecké kufry anebo – 

méně poetičtěji, ale přesněji – banánové 

krabice. 

A protože „On všechno učinil krásně 

a v pravý čas,“ a „lidem dal do srdce 

i touhu po věčnosti“ (Kaz 3,11), těšíme 

se, že naše další kroky povedou do hra-

decké katedrály, kde nám otec biskup 

Jan 16. července udělí jáhenské svěcení. 

Jste srdečně zváni! Zdá se vám, že těch 

šest let naší formace rychle uteklo? Mož-

ná ano, možná ne, ale hlavní je, že „On 

všechno učinil krásně a v pravý čas“. 

         Petr Soukal 
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Jáhenské svěcení 

Již za dva měsíce budeme s Petrem Sou-

kalem a Vojtou Novotným prožívat je-

jich jáhenské svěcení, které se bude ko-

nat 16. 7. od 9:30 v katedrále Svatého 

Ducha v Hradci Králové. Kdo chcete 

využít možnosti společné dopravy auto-

busem, prosím, napište se na stolku 

v kostele. 

Při této příležitosti je zvykem obdarovat 

nové jáhny, nejen aby si na svou rodnou 

farnost vzpomněli, ale aby měli do za-

čátků i nějaké finanční prostředky. Proto 

proběhnou dvě tzv. dveřní sbírky (12. 

a 19. 6.), při nichž Petrovi a Vojtovi bu-

dete moci přispět. 

 

V neděli 17. 7. při ranní mši sv. jim dár-

ky předáme a po bohoslužbě ještě bude-

me mít možnost se s nimi setkat na faře. 

(Prosíme o pomoc s přípravou malého 

pohoštění.)            

           bn 
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V sobotu 28. května nás čeká další letoš-
ní pouť, tentokrát k Panně Marii Pomoc-
nici na Chlumku v Luži, kde se připojí-
me k ostatním poutníkům. Tento kostel 

je jedním z pěti v královéhradecké 
diecézi, v nichž je možno projít svatou 
bránou milosrdenství. 

Co nás tedy čeká? Už v pátek 27. 5. 
od 16 hod. budeme mít příležitost při-
stoupit ke svátosti smíření, která je jed-
nou z podmínek k získání plnomocných 
odpustků. 

V sobotu 28. 5. mohou sportovci vyrazit 
do Luže na kolech (odjezd v 7:30 
od Sportisima), ostatní buď společně 
autobusem (odjezd v 8:30 od kostela, 
hlaste se u Ing. Petry Pudilové, cena činí 
100 Kč), nebo po vlastní ose. 

Program na Chlumku začíná v 9:30 
modlitbou růžence, pokračuje mší sv. 
v 10 hod., kterou bude sloužit P. Zdeněk 
Mach, a adorací od 10:45. Po celou dobu 
(9:30–11:30) se bude také zpovídat. 

Zpět domů vyrazíme mezi 13. a 14. ho-
dinou. Do té doby můžeme navštívit 
např. Hamzův park a arboretum, hrad 
Košumberk nebo se projít centrem Luže. 

          bn 

Pouť do Luže 

ZLO, KTERÉ ČLOVĚK DĚLÁ, 

HŘÍCH (ZVLÁŠTĚ TĚŽKÝ) NENÍ 

MALIČKOST. 

Hříšníka uvádí do nebezpečí ztráty spásy 

(vina neboli věčný trest). Kromě toho 

hříšníka zraňuje a oslabuje a dále působí 

i na jeho okolí, vnáší do světa nepořá-

dek, negativní otisk, zamořuje ho zlem 

(časný trest). 
 

BŮH NÁM S RADOSTÍ ODPOUŠTÍ, 

KDYKOLIV K NĚMU S LÍTOSTÍ PŘI-

CHÁZÍME. TO SE DĚJE VE SVÁTOS-

TI SMÍŘENÍ. 

Rozhřešení odstraňuje hřích (vinu), ale 

není lékem na vše, co hřích uvedl 

do nepořádku (časný trest). Po zpovědi 

je třeba vykonat uložené pokání 

(zadostiučinění), ale též napravit, co 

Dar odpustků v Roce milosrdenství 
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hřích způsobil. Např.: nahradit škodu 

či ukradené, odvolat pomluvu, omluvit 

se, uvést do pořádku narušené vztahy. 
 

Člověk není schopen sám vlastními sila-

mi napravit zlo, které způsobil svým hří-

chem sobě i druhým. Potřebuje Boží mi-

lost, potřebuje pomoc od společenství 

církve, potřebuje druhé, aby mu pomá-

hali a on aby jim prokazoval lásku. 
 

ODPUSTKY NÁSLEDUJÍ PO OD-

PUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ VE SVÁTOSTI 

SMÍŘENÍ. 

Jsou založeny na společenství všech 

v jedné církvi: žijících zde na zemi, duší 

v očistci a všech v nebi. Mezi všemi do-

chází k výměně dober. Svatost jednoho 

prospívá ostatním. Modlitby a dobré 

skutky Panny Marie a všech svatých jsou 

spojeny s Kristovými zásluhami a s jeho 

obětí za osvobození od hříchů. Z tohoto 

pokladu církev čerpá a z něj rozděluje. 

Odpustky lze získat pro sebe nebo 

pro duše v očistci. Většinou záleží 

na našem rozhodnutí. 
 

TŘI ZÁKLADNÍ PODMÍNKY: 

  přistoupit k svatému příjímání 

  pomodlit se na úmysl Svatého otce      

    (např. Otče náš, Zdrávas Maria) 

(výše zmíněné dvě podmínky pro každý 

odpustek zvlášť) 

  přistoupit někdy v tyto dny ke svátosti  

    smíření (stačí jednou, protože            

podstatné je být v milosti posvěcující; 

v praxi je vhodné přistoupit k svátosti 

smíření v rozmezí jednoho až dvou týd-

nů) 
 

SPECIÁLNÍ ÚKOL VE SVATÉM 

ROCE MILOSRDENSTVÍ: 

  projít svatou branou roku                      

    milosrdenství 

   konat skutky tělesného a duchovního  

     milosrdenství 
 

 

SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSR-

DENSTVÍ: 

sytit hladové 

napájet žíznivé 

oblékat nahé 

přijímat cizince 

pomáhat nemocným 

navštěvovat    vězně 

pohřbívat mrtvé 
 

 

SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSR-

DENSTVÍ: 

radit pochybujícím 

poučovat nevědomé 

napomínat hříšníky 

utěšovat zarmoucené 

odpouštět urážky 

trpělivě snášet obtížné lidi 

prosit Boha za živé i mrtvé 
 

„Boží milosdenství je zvláštní síla lásky, 

která je větší než hřích a naše nevěr-

nost.“ (sv. Jan Pavel II.) 
 

(Převzato z letáku „Odpuštění, uzdravení 

a očištění z hříchu“, který vydala Sekce 

pro mládež ČBK.)  
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Je neděle 20. 12. 2015 a já jedu na mši 
do Hradce Králové. Minulou neděli tam 
náš biskup Jan Vokál otevřel Svatou brá-
nu Božího milosrdenství. Nesu tam 
všechny své starosti (i radosti), protože 
většina z nich je nad mé síly. Jsem vděč-
ná našemu papeži Františkovi za ustano-
vení „Svatého roku Božího milosrden-
ství“ a za to, že inicioval „Svaté brány“ 
ve všech diecézích světa. Vím, je to 
symbol, ale je to podle Boží vůle 
pro vyvolený lid – svatý rok odpuštění = 
milostivé léto, kdy se zajatým navracela 
svoboda, dědictví po otcích a mohli 
se znovu vrátit do svých domovů. (Lev 
25,8–55) 
Napřed jsem měla v úmyslu jít tu cestu 
pěšky, ale je to 33 km a tak jsem putova-
la aspoň od nádraží. Katedrálu jsem na-
šla a mši jsem stihla akorát. Ještě před ní 
jsem si katedrálu obešla s modlitbou, 
udělala jsem fotky a „vstoupila jsem“. 
Katedrála je vznosná, ale zdá se mi až 
příliš veliká. Zima, vlhko, tma, tmavé 
obrazy – prostě katolické klima. Taky je 
ti tady, Ježíši, zima? A tak málo lidí! 
Všichni vypadají unaveně, zamrzle… 
Pak přišel varhaník a učil nás Hymnus 
Svatého roku – Misericordes sicut Pater. 
Skoro nikdo nezpíval, ještě, že jsem se 
to doma naučila z internetu. Varhaník 
měl však hlas jako polnice. Při mši také 
úžasně zpíval mužský a ženský chór. 
Jsou opravdu dobří! 
Očekávala jsem, že mši povede pan bis-
kup, ale nebyl tam. Bůh však ano! Když 
kněz pronášel slova proměňování, najed-
nou se celý kostel rozzářil, všemi okny 
vtrhlo dovnitř slunce a i ty tmavé obrazy 
pozlatilo svými paprsky. Pak už sice to-
lik nesvítilo, ale tma už tam nebyla. 
Všichni si toho museli všimnout! I tváře 

lidí se jakoby rozjasnily. Úkaz se opa-

koval ještě jednou, když jsme se všichni 
modlili Otčenáš. A to už jsem cítila 
v srdci radost a úlevu, jako když si 
po namáhavé túře sundáš těžký batoh, 
nadechneš se a kocháš se pohledem 
na krajinu dole pod kopcem… Trochu 
mě, konvertitu, zamrzelo, že Večeře Pá-
ně byla opět jen pod jednou způsobou. 
Věřím, že v proměněné hostii je tělo 
i krev Páně, ale chybí mi „kalich nové 
smlouvy“. No, co nadělám, toto může 
změnit jen papež nějakou oficiální bu-
lou… 
Po mši se ještě trochu procházím 
po okolí, dělám fotky a užívám si krás-
ného dne. Našla jsem pod katedrálou 
krásné schodiště se zahradami. Zahrady 
byly sice zamčené, ale schodiště ne. Ma-
jí tam nasázené stromy, které ještě ne-
shodily listy (je stále teplo). Mají k nim 
nainstalovaný takový nápad, říkají tomu 
„zpívající stromy“. Ze skrytých mikrofo-
nů zní meditační hudba, tichá, nevtíravá 
a velice zvláštní. Pak jsem hledala cestu 
zpět na nádraží a kochala jsem se archi-
tekturou města. Tak dávno jsem tu neby-
la! Je zde spousta prostoru, vše je tak 
velkorysé a moderní! Fotila jsem i řeku, 
zrovna zase svítilo slunce. Bože, celý 
svět Ti patří, je to dílo Tvých rukou a je 
to úžasná katedrála Tvé moci, slávy 
a obraz Tvé duše. Jsi ten nejlepší umělec 
a těším se na Tebe, až se setkáme tváří 
v tvář… 
Když jsem přišla na nádraží, trochu mě 
zabolelo, že před budovou na parkovišti 
pro kola jsou vysázené platany, taky ješ-
tě olistěné, jenže jim zahradníci odstrani-
li terminál. Takže jsou sice košaté, ale 
nerostou vzhůru. Přišlo mi to jako obraz 
lidí, kteří neznají Boha. Jsou přízemní 
a nedokážou „růst k nebi“. Jen asi tři 
stromy tam ponechali bez tohoto zásahu.     

Svatá brána Božího milosrdenství 
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A ty už mají překrásnou korunu, jak je to 
pro platany charakteristické. A všude 
na větvích visí ty jejich šňůrky 
s bambulkami, jak je Bůh Stvořitel vy-
myslel a učinil. Ty operované stromy 
bez hlavních kmenů mají také plody, ale 
jen tak 4–6. Prostě to není Bohem za-
mýšlená hojnost, nýbrž naprostá bída! 
Těm stromům už sebelepší zahradník 
pomoci nemůže. Je to smutné, ale je to 
tak. Dobrá zpráva však je, že lidem, kteří 
žijí bez Boha ještě pomoci lze! O to se 
právě máme snažit ve Svatém roce milo-
srdenství. Mimoděk mi v duchu zazněla 
píseň „Ó Pane otevři mé rty, ať má ústa 
zvěstují Tvou slávu“. Modlím se: Duchu 
Svatý, který jsi patronem katedrály, jejíž 
Svatou bránou jsem před chvílí vešla 

a vyšla, požehnej mé vycházení a vchá-
zení. Naplň má neobratná ústa, ať těm, 
kteří Boha neznají, svědčím ve Tvé síle 
a ve Tvé moci. Ať jsem Kristovou vůní 
ke spáse. Ať se v tomto požehnaném 
posledním čase skrze svědectví Božích 
dětí uzdraví všechny ty zmrzačené stro-
my. Všichni, kteří nevědí, že i oni jsou 
stvořeni k obrazu Božímu. Aby rostli 
k nebi a přinášeli hojnost Tvého ovoce, 
což je láska, radost, pokoj, dobrotivost, 
věrnost. 
Pak jsem nastoupila do vlaku, ani jsem 
nemusela moc dlouho čekat. V Rosicích 
jsem musela přestoupit a to bylo zvláštní 
– samy se objevily u vagonu schůdky 
a dveře se přede mnou otevřely. Ne, ni-
kdo nevystupoval, ani nenastupoval, 
to jen pro mě se to učinilo! Ve dveřích 
stál rozesmátý asi 30letý muž a říká mi: 
„Vítám vás na palubě tohoto vlaku.“ Po-
děkovala jsem a taky jsem se rozesmála. 
I já jsem totiž měla srdce překypující 
radostí. Šla jsem si sednout a za chvíli 
koukám – mladík sedí přes uličku celý 
rozjařený s plechovkou piva v ruce. 
Oslovila jsem ho a řekla jsem mu, 
že takhle mě při nastupování do vlaku 
za celé roky ještě nikdo krásně nepřiví-
tal. Mládežník si sedl blíž a pak jsme si 
po celou cestu do Chrudimi povídali. 
O čem jiném než o Bohu, o Ježíši, o Vá-
nocích a Panně Marii a tak. Ne, nebyl 
to křesťan, ale věří, že Bůh je ve všech 
lidech, kteří se snaží žít dobře. Neničit 
druhé, sebe a svět kolem. No, v tom 
jsme byli zajedno. I v tom, že někdo šíří 
pozitivní energii a jiný zase negativní. 
Ještě i v jiných věcech jsme se shodli 
a za chvíli jsme se pro svou radostnou 
a hlučnou komunikaci  stali nepřehléd-
nutelnými i pro ostatní cestující. 
Když jsme narazili na téma, jak je stvo-
řen svět, trochu jsme se v názorech roze-
šli, a tak jsem vytáhla Bibli a začala                              

pokračování na str. 8 
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jSvatá brána Božího          Svatá brána Božího          

milosrdenství milosrdenství   

                 
                       

jsem číst Genesis 1. Mladík mě udivil, 
protože začátek recitoval zpaměti, ale to, 
že Země byla nesličná a pustá, už ne-
znal. Pak jsme se zase shodli v názoru, 
že Bůh je světlo… Mám ve své Kralické 
bibli nalepený obrázek Panny Marie 
s Ježíškem a mladík poznal, že je to 
schönstattská P. Maria! On prý Marušku 
taky miluje, ale neposkvrněné početí – 
na to nevěří. Rodiče jsou prý „kdysi ka-

tolíci“, ale on věří, že otcem Ježíše byl 
Josef. No, pak už jsme se poněkud roze-
šli v názoru na vzkříšení a život věčný. 
Ale o spáse jsem mu mohla říci a dou-
fám, že i přes jeho pivní nadšení si to 
Bůh může v pravý čas použít. Rozhodně 
to slyšelo ten den celé vlakové kupé… 
Když jsme v Chrudimi vystupovali, na-
bídla jsem Ondřejovi, že mu požehnám, 
a on Aronovo kněžské požehnání vděčně 
přijal. Věřím, že jeho strom dostane 
od Boha nový terminál a on ponese bo-
haté plody. Je přeci „Rok Božího milosr-
denství“!  
    Ester Z. 

pokračování ze str. 7 

Dnes Vám chceme představit a přiblížit 
dva nové členy farnosti, kteří přijali 
křest letos o Velikonocích. Jmenují se 
Alexandra Holubová (Saša) a Jan Woff 
(Jan). 

Jste konvertité, tzn. dali jste se na cestu 
víry vědomě v dospělosti. Kdy jste pocí-
tili, že je čas postoupit dál a přijmout 
křest? 

Saša: Od dětství cítím potřebu duchov-
ního života. Před čtyřicátými narozeni-
nami jsem si při masáži povídala s paní 
Zrůstovou o Kristu, duchovnu, víře 
a svěřila jsem se jí s přáním dát se po-
křtít. Ona mě nasměrovala poznámkou, 
že máme výborného kněze, ať se nesty-
dím a zajdu za ním na faru. Týden před 
koncem roku 2014 jsem tam zazvonila, 
vešla a uvědomila jsem si zlom, který 
otevírá novou etapu mého života. Kurzy 
Alfa další rok na podzim byly význam-
nou součástí mé náboženské přípravy. 

Jan: V manželství, se ženou a dětmi. 
Duchovní svět mě přitahoval už dlouho, 

vždy jsem se trochu vymykal davu, kon-
vencím. Do kostela jsem chodil a časem 
jsem pocítilpotřebu připojit se k rodině, 
abychomvšichni šli stejným směrem 
a někam patřili. 

Jak moc Vás inspirovala původní rodi-
na, vlastní rodina, přátelé, četba, ná-
hodná setkání? 

Saša: Pamatuji si z dětství, jak jsem si 
hrála se soškou Panny Marie, svou lítost 
nad utrpením Krista na kříži, jak moc se 
mi líbila Madona s děťátkem… Když 
jsem dospívala, byly moderní východní 
spirituality, ale ty mě nezbavily vnitřní 
deprese – boje se studem a strachem. 
Bůh mi seslal paní Zrůstovou jako prst, 
který mě popostrčil. 

Jan: Měl jsem věřící kamarády, část 
z Moravy. Moje nastávající paní mi uká-
zala hloubku křesťanské víry, oslovila 
mě příprava na svatbu. Potkal jsem řadu 
kněží, laiků, zajímavých lidí… Od nich 
jsem dostával informace o tom, jaké to 
v církvi je. Postupně jsem ztrácel socia-
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listické předsudky. A mou největší opo-
rou a inspirací zůstává moje manželka 
od chvíle, kdy jsem ji potkal. 

Přijmout křest a vstoupit do církve zna-
mená také se naučit řadu věcí. Co bylo 
nejtěžší? 

Saša: Zpočátku si v kostele kleknout. 
Potom jsem si uvědomila, že je to určité 
vyjádření pokory a úcty, a teď to cítím 
jako úplně normální. 

Jan: Přijmout hierarchii v církvi, také 
třeba celibát kněží... Ze začátku jsem 
neklekal, ale časem jsem do toho úplně 
přirozeně vplul. Teď s malými dětmi je 
nejnáročnější pravidelně v neděli vstát. 

Jak dlouhá byla vaše cesta do církve? 

Saša: 40 let. 

Jan: Asi od jedné přednášky dr. Pavlíka 

na základní škole. Zaujalo mne, s jakou 
autoritou o křesťanství hovořil. Asi 
25 let nebyl nikdo v okolí, kdo by mě 
tam přivedl, a já jsem se necítil součástí 
instituce (a ani jsem po tom netoužil). 

Jaké překážky jste na cestě víry byli nu-
ceni překonávat? 

Saša: Vnitřní boje a obavy, názory 
na Boha a církev mých přátel, otázky 
typu – Proč chceš chodit do kostela? Ne-
budeš zfanatizovaná? – z úst vlastních 
rodičů.... Ale mě to táhlo od dětství 
k Panně Marii, ke Kristu, ke kostelu – 
nic to nezlomilo. Po čtyřicítce pak přišlo 
jasné rozhodnutí pro křest. 

Jan: Pochyby, jestli jdu správným smě-
rem, jestli tohle vůbec chci. Babiččiny 
poznámky o tom, že mě žena předělá-
vá…  

pokračování na str. 10 
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Ale uvědomil jsem si, že je podstatný 
rozdíl mezi „předělat“ a „prostě ukázat 
cestu“, rozdíl mezi vnější a vnitřní moti-
vací. 

Jak jste samotný obřad křtu prožívali? 

Saša: Nadpozemsky. Úžasný pocit – 
uvnitř jako ve víru, krásně, lehce, vzná-
šela jsem se. Před začátkem obřadu před 
kostelem ale ještě strach, zklidnila jsem 
se při četbě příběhů z Písma. Při křtu 
výbuch euforie... A po něm zase na té 
povznášející spirále. 

Jan: Cítil jsem mezník. Začíná druhá 
etapa života. Velikou radost jsem sdílel 
s rodinou a kamarády. 

Jak se nyní cítíte jako křesťané v ateis-
tické společnosti, kde už ve většině ro-
din chybí i zbytky živé víry? 

Saša: Mým vzorem jebabička, která nes-
la víru v sobě, neměla ráda pokrytectví 
řady lidí v kostele, chovala se podle 
Krista a jeho milosrdenství. Moje rodina 
zažila můj křest, poprvé i velikonoční 
obřady. Můj manžel rád poslouchá to, 
o čem jsme mluvili na faře, ale do koste-
la nechodí – říká, že má vlastní víru. Dí-
ky tomu, jak víru prožívám já a jaká 
jsem, proniká víc do duchovního života. 
Respektuje mé modlitby při jízdě autem, 
dokonce se syny mě vyzývají, ať „to za-
řídím“… Kolegové berou na vědomí mé 
postoje a v různých situacích prosí: 
„Máš k Němu blíž, přimluv se za nás.“ 

Jan: Já si to doslova užívám, snažím se 
dělat věci lépe než doteď. Cítím velikou 
zodpovědnost, když jsem se zavázal Bo-
hu být dobrým člověkem. 

Co považujete nyní v duchovním životě 
za těžké? 

Saša: Chodit pravidelně každou neděli 
do kostela. V modlitbě dávám přednost 
vlastním slovům, například modlitba 
růžence mi zatím nejde. 

Jan: Nároky modlitby; modlím se za to, 
abych se naučil modlit. V osobní modlit-
bě těžko nalézám vlastní slova. 

Kdy jste se poprvé setkali se členy far-
nosti a jak pronikáte do života farnosti? 

Saša: Cestu do společenství mi otevřely 
kurzy Alfa, kde jsem poznala spoustu 
skvělých lidí a „zaběhlých“ farníků. Vr-
cholem při tom byl pobyt na Hoře Matky 
Boží u Králík, kde jsme sdíleli duchovní 
prožitky. 

Jan: Do společenství vrůstám úplně při-
rozeně. Máme vazby na rodinu Pavlíků, 
naše děti k nim chodí z Práčova na nábo-
ženství do Nasavrk. Mám nejen mezi 
nimi, ale i mezi ostatními farníky přáte-
le, kamarády. Doufáme, že se zapojíme 
mnohem víc časem, až děti povyrostou. 

Jak chápete křesťanství? 

Saša: Jako duchovní spojeníi sama 
se sebou, hlubší zamyšlení nad mnoha 
otázkami. Snažím se jít po cestě ke Kris-
tu a podle toho se chovat. 

Jan: Jako způsob života, práci na sobě, 
zlepšení vztahů s okolím. Prostě jako 
návod, jak žít správně. 

Jak lze podle Vás zpřístupnit život 
církve ostatním, aby si přáli žít s Kris-
tem a následovat ho? 

Saša: Tím, že se nestydím o víře mluvit 
a že jsem hrdá na svůj křest, vedu i své 
přátele ke vzpomínce na jejich vlastní 
křest. Ptají se, uvažují o víře. Vidím to 

Rozhovor s nově pokřtěnými-  pokračování ze str. 9 
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i na vlastních dětech (11, 15). Netlačím 
na ně, ukazuju jim, jak víru žít. 

Jan: Osobním příkladem, vlastní zkuše-
ností, které mohou být povzbuzením 
a inspirací pro další lidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Byli byste ochotni se s námi podělit 
o svůj první nebo silný duchovní záži-
tek? 

Saša: Týden před křtem jsem vyšla do-
ma do tmy na terasu s krmením pro psa. 
Vracela jsem se a říkala si, zapomněli 
jsme zhasnout světla. Ale pak jsem uvi-
děla, že to jsou takové světelné bublinky, 
pocítila jsem teplo a do mého vědomí 
proniklo přesvědčení, že jdu správnou 
cestou, za oporou a světlem. 

Jan: Když mi bylo 20 let, dostal jsem 
zápal plic. V duchu ke mně přišla bytost, 
kterou jsem vnímal velmi pozitivně 
a vypadala jako moudrý indián. Řekl mi, 
abych rozbil černý krystal, co mne tlačil 
na prsou. Já to v podvědomí udělal 
a ráno bylo po krizi. Byl to hodně inten-
zivní pocit. 

Jak dále ve víře, co Vás inspiruje? 

Saša: Televize Noe, přenosy přednášek 
a bohoslužeb. Kurzy Alfa, kterými chci 
projít znovu. Vzpomínka na zážitky 
v klášteře v Králíkách, setkávání s lidmi 
kolem. Bible! Ráda ji náhodně otevírám, 
přemýšlím o tom, co čtu, většinou to 
„sedí „ k tomu, co prožívám. Potom pří-
roda, kde jsem Bohu nejblíže. Tady se 
modlím... 

Jan: Absolvoval jsem Akademické týd-
ny v Novém Městě nad Metují. Rád čtu, 
např. Tomáše Halíka, jsem nadšen kni-
hou C. S. Lewise Rady zkušeného ďábla. 
Hodně mne oslovují i názory a myšlenky 
Marka Orko Váchy. Radio Proglas pouš-
tí manželka a spolu plánujeme i účast 
na duchovních cvičeních, jakmile děti 
trochu odrostou. Společně s manželkou 
jsme šli na pouť za sv. Jakubem 
do Compostely. 

Moc Vám oběma děkujeme za důvěru, 
se kterou jste otevřeně reagovali na na-
še dotazy. Jsme rády, že jsme měly mož-
nost Vás poznat a představit Vás našim 
sestrám a bratřím. Naše farní společen-
ství je zase bohatší… 

Kateřina Marelová a Eva Vojnová 

Na závěr má ještě slovo Saša: 

Mám krásný osobní zážitek: Stojíme 
s kamarádkami na návsi po stříškou 
a „leje“. Říkají, přimluv se, ať neprší 
a dojedeme domů na kolech v suchu. 
Modlím se a v duchu prosím: „Bože, dej 
mi znamení, že ten déšť přejde.“ Napadá 
mě, že odpověď bude, když najdu 
na trávníku okolo přístřešku čtyřlístek. 
Nic. Ale volá nás z jednoho domku paní, 
ať se přesuneme k nim na verandu. Uva-
ří nám čaj a ejhle! Servíruje mi horký 
nápoj v hrníčku se čtyřlístkem. Klidně 
reaguji: „Holky, nebojte se.“ Do deseti 
minut je po dešti a my můžeme radostně 
pokračovat na kolech domů. 
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„Žijme tak, jako bychom již dnes ze-

mřít měli.“ Právě tato slova zazněla 

z úst P. Josefa Toufara, faráře v Číhošti, 

v kázání na závěr roku 1949, v předvečer 

roku 1950, který byl papežem vyhlášen 

Milostivým létem a nedlouho poté, 

co 20 lidí během nedělní bohoslužby 

(11. 12.) bylo v místním kostelíku svěd-

kem záhadného úkazu – pohybu oltářní-

ho křížku. Šlo o jev, který se dodnes ne-

podařilo vysvětlit. A právě Číhošť byla 

místem květnové pouti nás, chrudim-

ských farníků. 

Již samotné počasí a cesta nádherně roz-

kvetlou krajinou Vysočiny přispěly 

k atmosféře pouti. V číhošťském kostele 

jsme se nejprve společně pomodlili růže-

nec a poté slavili mši svatou, po které 

následovalo krátké seznámení 

s událostmi okolo tzv. „číhošťského zá-

zraku“, ale hlavně o výjimečné osobnosti 

P. Josefa Toufara, jeho působení v této 

farnosti, mučednické smrti a okolnostech 

jeho „návratu“ do číhošťského kostelíka 

během jeho pohřbu v červenci loňského 

roku.  
Život a osobnost P. Toufara, který byl 

prostým venkovským knězem, jehož 

cesta ke kněžství však nebyla zcela jed-

noduchá, se mohl zdát obyčejným, nebýt 

již zmíněného pohybu kříže na hlavním 

oltáři a všeho, co následovalo až do jeho 

smrti 25. 2. 1950, kdy se naplno projevi-

la jeho nezlomná víra v Boha, statečnost 

a pevný charakter. Tento člověk i místo, 

kde působil, měli být dle komunistické 

zvůle definitivně zapomenuti. Poslední 

slovo má však Bůh. To se potvrdilo prá-

vě při pátrání pana M. Doležala, který se 

snažil zjistit a pravdivě popsat dění 

v Číhošti v osudných letech, které vedlo 

k umučení P. Toufara, ale i při obtížném 

hledání jeho ostatků po 64 letech 

na hřbitově v pražských Ďáblicích. 
Návštěva číhošťského kostela vede 

k zamyšlení a snad každý, kdo na toto 

místo přijde, si klade mnoho otázek. 

To nejpodstatnější, co sdělil P. Toufar 

svým farníkům a je poselstvím i pro kaž-

dého poutníka, je napsáno na náhrobním 

kameni Toufarova hrobu v tomto koste-

le: „Žijme pečlivě jako moudří a vyku-

pujme si časem vezdejším život věčný.“ 

Pouť do Číhošti 
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Číhošť však nebyla jediným místem, 

které jsme tento den navštívili. Další 

zastávkou byl nádherně zrekonstruovaný 

zámek ve Vilémově, který je 

v současnosti ve vlastnictví potomků 

původního majitele. Pro veřejnost se 

k prohlídce otevírá pouze jednou do ro-

ka, což bylo právě v sobotu 7. 5., a proto 

jsme si tuto příležitost nenechali ujít. 

 
Co by však byla květnová pouť bez má-

jové pobožnosti? Pannu Marii jsme uctili 

v loretě, kapli novorenesančního kostela 

v Golčově Jeníkově, k jehož zajímavosti 

patří i to, že se zde nachází kosti velryby 

grónské. 

 
Pouť do Číhoště byla nejen osvěžením 

a povzbuzením k životu ve víře 

a do všedních dnů pro nás, kteří jsme se 

jí účastnili, ale jistě přinese i mnoho po-

žehnání pro celou naši farnost i všechny 

ostatní lidi, za které jsme se během ní 

přimlouvali. 

 
H. Vostrovská 

Pouť do Číhošti Pouť do Číhošti --    pokračování ze str.  12pokračování ze str.  12 
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Stává se hezkou tradicí naší farnosti vy-
dávat se se seniory na jarní pouť. V le-
tošním roce Božího milosrdenství jsme 
se rozhodli putovat do mateřské katedrá-
ly Svatého Ducha v Hradci Králové, 
abychom si vyprosili plnomocné odpust-
ky. 
 

Z Chrudimi 
jsme vyjížděli 
brzy po obědě 
a k naší radosti 
v hojném počtu. 
Po modlitbě nás 
otec Jiří sezná-
mil 
s podmínkami 
pro získání 
plnomocných 
odpustků, a co 
odpustky jsou. 

V Hradci Králo-
vé nás již netr-
pělivě očekávali 
průvodci 
v Adalbertinu 
a v Biskupské 
rezidenci. 
Tady jsme se 
na chvíli rozdě-
lili  na    2 skupiny.  

V Adalbertinu jsme si prohlédli veřejnou 
knihovnu, depozitář sbírky vyznamená-
ní, medailí a mincí (např. s portréty vět-
šiny papežů) a také jsme měli možnost 
nahlédnou do kostela Panny Marie 
z nejvyššího ochozu. Druhá skupina na-
vštívila reprezentační křídlo Biskupské 
rezidence vystavěné podle návrhu 
G. Santiniho s  prezidentským salonkem, 
kaplí Karla Boromejského, pokojem 

pro hosty a původní knihovnou. Byl to 
zvláštní zážitek procházet se prostorem, 
kterým kráčely významné osobnosti naší 
církve. 
 

Vzhledem k tomu, že se blížila 15. hodi-
na, čas začátku mše sv., odebrali jsme se 
do katedrály, abychom prošli svatou brá-

nou. Bohosluž-
bu celebroval 
o. Jiří a bylo to 
krásné vyvrcho-
lení naší pouti, 
umocněné vě-
domím, že před 
19 lety (na den 
přesně) v kated-
rále pobýval sv. 
Jan Pavel II. 
Snad nepřehá-
ním, když řek-
nu, že to byl 
pro všechny 
nevšední záži-
tek. Po mši sv. 
nás čekala ještě 
krásná tečka, 
a to prohlídka 
katedrály s vy-
čerpávajícím 
komentářem 
paní kostelnice 

Milady. 
 

Původně plánovanou kávu a občerstvení 
jsme tentokrát nestihli, ale odvezli jsme 
si více zajímavých poznatků a přesvěd-
čení, že ve spojení s Pánem je nám spolu 
hezky. 

Tak Bohu díky a snad zase příště. 

             Marie Šmídková  

Pouť seniorů 



Úklid 
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Bratři a sestry, 
 

chci vás těmito řádky poprosit o po-

moc při úklidu kostela Nanebevzetí 

Panny Marie a fary. V posledních 

letech jsme měli úklid liturgických 

i farních prostor zabezpečený dvěma 

skupinami převážně pomocnic, které 

se svědomitě staraly o to, aby kostel 

i fara byly čisté a v pořádku. Postu-

pem času však některým docházejí 

síly nebo jsou vytíženy jinými čin-

nostmi, takže jejich počet se výrazně 

zmenšil. Potřebujeme nové posily, 

abychom mohli úklid i nadále zajistit. 
 

V kostele se uklízí pravidelně každé 

třetí úterý v měsíci vždy od 16 hodin. 

Pokaždé tuto akci ohlašujeme před-

cházející neděli. Chci poprosit ženy 

i muže, zda by mohli pravidelně nebo 

i občas podle svých možností s touto 

službou vypomoci. Jedná se o setření 

podlah, klekátek, zametení a další 

drobný úklid podle potřeby. Pomoc 

mužů uvítáme zejména při nošení 

kbelíků s vodou a v boji s pavučina-

mi. Pokud se sejde dostatek lidí, celý 

úklid trvá asi 1 hodinu. V současné 

době se k němu schází už jen asi 3–5 

seniorek. Proto prosím o další ochot-

né pomocníky. 
 

Mimo pravidelného měsíčního úklidu 

kostela se konají v průběhu roku ještě 

velké úklidy, a to před Velikonocemi, 

před poutí a před Vánocemi, na které 

zveme vždy v ohláškách. Zde se ob-

racím zvlášť na mladší ročníky. Bu-

deme vděčni za jakoukoli vaši po-

moc. 
 

Úklid společných prostor fary probí-

há jednou týdně, většinou v pátek. 

Pravidelně se při něm střídají dvojice 

žen. V této době se jich však zapojuje 

jen málo, a vznikají tak mezery. 

Úklid zabere asi 2 hodiny času, 

na každou dvojici připadne cca jed-

nou za dva měsíce. Jedná se o setření 

podlah v učebně a na chodbách, za-

metení sálu, úklid WC, zalití kytek 

ve společných prostorách, drobný 

úklid kuchyňky a likvidaci tříděného 

odpadu. Hledáme naléhavě další dob-

rovolníky, kteří by se do této služby 

zapojili. V kostele na stolku je rozpis, 

kam se můžete k úklidu fary přihlásit. 

Další podrobnější informace dostane-

te ve farní kanceláři. Fara je dům far-

nosti, probíhá zde výuka náboženství, 

různé akce, přicházejí sem lidé 

se svými záležitostmi. Je potřeba zde 

udržovat čistotu a pořádek. 
 

Snažně vás prosím, abyste zvážili své 

časové i jiné možnosti a pokud je to 

možné, se do těchto služeb ve farnos-

ti zapojili. Za každou vaši pomoc 

předem děkuji. 

 

    P. Jiří 
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Den dobrovolnictví 

Vážení bratři a sestry, dovolte 

mi vás touto cestou pozvat na Den dobro-

volnictví 2016, putovní krajskou přehlíd-

ku dobrovolnických aktivit Pardubického 

kraje, která se v letošním roce koná u nás, 

v pátek 24. 6. na Resselově náměstí 

v Chrudimi. Těšit se můžete na pestrou 

ukázku více než třiceti neziskových orga-

nizací a jejich nejrůznějších dobrovolnic-

kých aktivit – od pomáhání v sociálních 

a zdravotnických službách, přes zájmové 

a volnočasové aktivity, až po ukázky dob-

rovolných hasičů. Akce je celodenní. Za-

žíná již v 9:00 prezentacemi pro školy, 

vyvrcholí cca v 16:00 poděkováním dob-

rovolníkům a dobrovolnickým organiza-

cím od pana radního a pana starosty 

a skončí o půlnoci hudebními koncerty 

zdarma. 

Připraveny jsou také soutěže o hodnotné 

ceny, těšit se můžete i na doprovodný pro-

gram pro rodiny s dětmi, zajímavý cesto-

pis „O dobré vůli ve světě“, pohodový 

program pro seniory, občerstvení, vystou-

pení radního Pardubického kraje za nezis-

kový sektor a sociální věci pana Pavla 

Šotoly a pana starosty Petra Řezníčka. 

Ve večerních hodinách pak rozezní chru-

dimské náměstí koncert šesti vynikajících 

kapel, jako poděkování dobrovolníkům 

a dobrovolnickým organizacím. Přijďte se 

také podívat, i pokud dobrovolníky zrov-

na nejste. Jste srdečně zváni! Sledujte pla-

káty na vývěsních plochách. 

Celá akce vznikla ve spolupráci a za vý-

znamné podpory Pardubického kraje, 

města Chrudim, Koalice Nevládek Pardu-

bicka (KONEP) a tentokrát Farní charity 

Chrudim, která se skrze své Dobrovolnic-

ké centrum ujala organizace a přípravy 

celé letošní akce u nás v Chrudimi. Jak již 

bylo řečeno, celá akce je putovní. 

V příštím roce si tedy za ní již budete 

muset dojet do jiného města. Proto si tuto 

příležitost nenechte ujít a přijďte se podí-

vat, co vše již je v dnešní době dobrovol-

nictvím! Třeba budete příjemně překvape-

ni. 
 
 

Bc. Lukáš Roztočil, Dis. 

PR a koordinátor dobrovolníků 

28. 5. Pouť na Chlumek v Luži 

29. 5. Boží Tělo 

  5. 6. 1. sv. přijímání 

10. 6. Noc kostelů  

            (program na www.nockostelu.cz) 

19. 6. Farní den 

16. 7. Jáhenské svěcení 

  7. 8. Salvátorská pouť  

             (přijede biskup Jan Vokál.) 

Připravujeme 

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

