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Vzpomínání v čase 

Salvátorské pouti 

Nevím sice proč, ale 
při uvažování o salvátor-
ském úvodníku se mi 
derou do mysli vzpomínky 
na přelom července a srp-
na 2009. Tehdy jsem ně-
kdy ve čtvrtek přijel 
se svými věcmi, kte-
ré mi několik z vás 
pomohlo vynosit 
do bytu v prvním 
patře. Tak jsem 
pomalu začal nava-
zovat kontakt 
s novým prostředím 
a novými lidmi. 
S těmito pomocníky 
i s mým předchůd-
cem P. Smolou jsem 
pak šel na oběd. 
Ke konci oběda byla 
najednou po otci 
Josefovi sháňka, če-
kal ho totiž ještě je-
den oběd na rozloučenou 
s panem starostou. 
V sobotu 1. srpna jsem 
přijel do Chrudimi už defi-
nitivně. Moje sestry Vlaď-
ka a Iva mi ten den po-
mohly uspořádat alespoň 

provizorně bydlení a přede 
mnou byla první noc 
na chrudimské faře. 
V neděli P. Karel Moravec 
mě a P. Tomáše uvedl do 
farnosti. Bylo to týden 
před poutí. Každá chvíle 
mi tehdy přišla velmi po-
žehnaná, Pán Bůh mi dá-
val sílu, až jsem se divil. 
Mnoho lidí mi nabízelo 

pomoc, vytvářely se první 
známosti, mnozí mi říkali: 
„Uvidíte, to bude blázinec 
při pouti.“ Možná to bylo 
dobré, začít zde v čase 
pouti. Mohl jsem tak uva-
žovat o tajemství Promě-
nění Páně, o Kristově Tvá-

ři, seznamoval jsem se 
s příběhem našeho milost-
ného obrazu. Přemýšlel 
jsem o Ježíši, který mě 
sem do Chrudimi poslal, 
přemýšlel jsem, jak je lid-
ský, jak je díky němu 
všechno autenticky lidské 
důležité a hodnotné. Pře-
mýšlel jsem o Něm také 
jako o Kristu, o Boží slávě 

na Jeho Tváři. Uva-
žoval jsem, jak je 
důležité, že ve víře 
známe to, co lid-
skost sice převyšu-
je, ale nepotlačuje, 
spíš ji naplňuje 
a otvírá netušeným 
horizontům. Byly to 
náročné ale i krásné 
dny. Klubíčko vzpo-
mínek by se mohlo 
odvíjet dál a dál…              
Jsem tu rád i dnes, 
kdy spolu s vámi 
slavím Salvátor-
skou pouť poosmé. 

Jsem tu rád s vámi se vše-
mi. Jsem tu rád 
před Tváří Toho, který je 
stejný včera i dnes i navě-
ky. 

váš otec Jiří  
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Ani jsme se nenadáli, rok je za námi 

a my znovu nasedáme na kola a vyráží-

me na další, už čtvrté cykloputování. 

Cyklotrasa Alpe Adria Radweg vznikla 

v roce 2013, je dlouhá 420 km, začíná 

v rakouském Salzburgu a končí v ital-

ském přímořském letovisku Grado. Cyk-

lostezka prochází dvěma hřebeny Alp. 

Hlavní alpský hřeben Národního parku 

Vysoké Taury jsme projeli vlakem 

(tunelem). Na kole jsme ujeli celkem 

218 km nádhernou alpskou krajinou 

a zároveň jsme se dozvěděli hodně zají-

mavých věcí. Hned první zastávka v Ra-

kousku nás nadchla. Péťa Soukal připra-

vil zajímavou přednášku o vzácných 

freskách v kostelíku Sankt Andreas 

v Maglern. Tak úžasné fresky jsme ještě 

neviděli! 

Na závěr výletu jsme pro změnu navští-

vili zajímavou a krásnou ledovou jeskyni 

Eisriesenwelt. Cesta k jeskyni byla vel-

kým zážitkem. Abychom si usnadnili 

obtížný výstup na západní stěnu Hoch-

kogelu, vyvezli jsme se nejprudší lanov-

kou v Rakousku se sklonem 50 stupňů. 

Jízda trvala jen tři minuty, ale poskytla 

nám nádherné výhledy na Vysoké Taury, 

tajemně zahalené v mracích. 

Díky duchovnímu doprovodu otce Jiřího 

jsme měli možnost slavit každý den mši 

svatou s krásným hudebním a pěveckým 

doprovodem farní mládeže. Za to jim 

patří velký dík! Děkujeme hlavně orga-

nizátorům cykloputování Vláďovi Šmíd-

kovi a Petru Soukalovi za perfektní 

Farní cykloputování Alpe Adria Radweg 2016 
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přípravu a organizaci 

náročného, ale krás-

ného cyklovýletu, 

na kterém všichni 

účastníci vytvořili 

bezva partu při 

„šlapání“ i při společ-

ných večerech. 

Legrace jsme si užili 

i během dlouhých 

přejezdů, hlavně 

při zpáteční cestě, 

díky tradičně zábav-

nému hodnocení celé 

akce Péťou Sou-

kalem. Jeho 

„zpravodajství 

Statistického úřa-

du“ je nepřenosné 

ani slovně, ne tak 

v písemné formě. 

Ale naše mimické 

svaly „dostaly 

hodně zabrat“. 

Ne malý dík 

a obdiv patří také 

„nakládací četě“, 

která se už zcela 

profesionálně 

starala o naše 

kola. 

Ale hlavně díky 

Bohu za vše, 

co jsme prožili, 

za krásné spole-

čenství, proměn-

livé, ale hezké 

počasí a šťastný 

návrat domů. Prostě 

bylo to úžasných 

5 dnů! 

Nezbývá nám, než 

hned začít trénovat, 

abychom někteří 

ještě vylepšili kon-

dici a nominovali se 

do výběrového kola 

příštího cyklovýletu 

(dá-li Bůh)! 

Drahokoupilovi 
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Milí bratři a sestry z naší farnosti, 

rádi vám chceme poděkovat, že jste nás 

během let doprovodili svými modlitbami 

až do královéhradecké katedrály a že jste 

spolu s námi byli svědky Božího daru 

při jáhenském svěcení. Před Bohem 

i před vámi jsme se mimo jiné zavázali, 

že chceme být spolupracovníky biskupa 

a kněží, hlásat evangelium, zachovávat 

celibát pro Boží království, modlit se 

za celý svět denní modlitbu církve 

a vždycky 

se snažit 

žít podle 

příkladu 

Ježíše 

Krista. 

Když 

nám pak 

biskup 

tisknul 

ruce, 

slibovali 

jsme mu 

úctu 

a posluš-

nost 

s tím, že 

také on se za nás modlí a bude nám na-

blízku. S vědomím lidské slabosti prosí-

me: modlete se i nadále za nás, ať se na-

plní poslední slova pronesená otcem bis-

kupem po našem slibu: „Kéž Bůh dovrší 

dobré dílo, které v tobě započal.“ Stejně 

i my se chceme modlit za věrnost vás 

manželů a všech křesťanů… 

Poté jsme s tváří k zemi vzývali naše 

nebeské přímluvce. Gesto prostrace vy-

jadřuje klanění, kajícnost, hlubokou 

prosbu i naprostou odevzdanost. Samot-

né svěcení se odehrálo ve chvíli, kdy 

každému postupně biskup v tichosti vlo-

žil ruce na hlavu a kdy se pak nad námi 

modlil konsekrační modlitbu. Od té 

chvíle jsme byli již jáhny – oblékli jsme 

si štolu a dalmatiku. Ve mši svaté je jáh-

nům vyhrazeno čtení evangelia: při přije-

tí evangeliáře nás biskup vybízel: „Věř 

evangeliu, uč evangelium, žij evangeli-

um.“ Poté 

jsme 

s bázní 

poprvé 

asistovali 

u oltáře 

již jako 

svěcení 

služební-

ci… 

Děkujeme 

za všech-

na vaše 

milá přá-

ní, která 

jste nám 

vyslovili 

před biskupstvím, i za krásné setkání 

o den později v Chrudimi na faře. Děku-

jeme za vaši nesmírnou štědrost 

v podobě velkého daru. Děkujeme 

za vše, co jsme se u nás v Chrudimi nau-

čili – především vztahům k Bohu 

a k druhým lidem. 

Žehnáme vám. 

    Petr Soukal a Vojta Novotný 

Poděkování jáhnů 
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Několik slov o materiální správě farnosti v roce 2016 

Chci vám, bratři a sestry, podat stručnou 

informaci o stavebních a dalších akcích 

v naší farnosti, abyste věděli, co se už 

podařilo a co se ještě letos připravuje. 

První záležitost, o které se chci zmínit, 

jsou opravy některých našich kostelů.  

Největší akcí je střecha nad hlavní lodí 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Ve výběrovém řízení byla s nejnižší ce-

novou nabídkou v částce 5 886 056 Kč 

bez DPH vybrána firma Pario. Celá akce 

je velkou měrou financována minister-

stvem kultury z Programu záchrany ar-

chitektonického dědictví (PZAD), 

z grantu Pardubického kraje a také město 

Chrudim každoročně na opravu kostela 

přispívá. Jevilo se jako nejvhodnější pro-

vést tuto technicky i objemově nejnároč-

nější část opravy střechy najednou. Pro-

sili jsme na všech stranách, abychom 

letos dostali co nejvíce finančních pro-

středků, a tak mohli střechu dokončit. 

Před rozhodováním o výši přidělené do-

tace přijel senátor Radko Martínek, který 

je členem komise programu PZAD, 

a také zde byla na kontrole ing. Krato-

chvílová z ministerstva kultury. Proběhlo 

i několik jednání se zástupci města Chru-

dim a Pardubického kraje. Celou situaci 

s opravou střechy letos na jaře zkompli-

kovala nečekaná okolnost, dodavatel 

tašek Antico totiž oznámil, že končí 

s jejich výrobou, takže letos se musely 

zajistit tašky na celou střechu hlavní lodi 

a dostatečná zásoba na případné budoucí 

vysprávky. Získat potřebnou částku 

v plné výši, tedy na celou střechu, 

se nám nakonec nepodařilo. Máme zá-

vazně přislíbeno z výše jmenovaných 

institucí celkovou částku ve výši 

4 000 000 Kč. Je to nejvyšší dotace, kte-

rou jsme zatím obdrželi (např. vloni to 

bylo pouze 800 000 Kč), ale znamená to, 

že oprava bude dokončena až příští rok. 

Dodavatel naštěstí zajistí tašky na celou 

střechu. 

Jak jste si jistě všimli, práce již začaly. 

Nejprve byla postavena lešeňová věž 

a visuté lešení a byl sejmut měděný 

plech. Na půdě začali pracovat tesaři. 

Zejména spodní partie krovu jsou 

v žalostném stavu, ale dodavatel si s tím 

musí poradit. Doufáme, že se podaří pro-

vést letošní etapu v plánovaném rozsahu, 

že vše vyúčtujeme ke spokojenosti všech 

stran, že oprava bude provedena řádně 

a také že se při práci nikomu nic nestane. 

To všechno svěřujeme sv. Josefu, které-

ho denně prosíme o pomoc. 

Další věc, o které vás chci informovat, 

je, že chci letos věnovat pozornost 

také interiéru našeho farního kostela. 

Myslím, že už nazrál čas zlepšit kvalitu 

pokračování na str. 6 
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liturgického prostoru. K tomu nás moti-

vuje nejen skutečná potřeba, ale i blížící 

se primice Vojty a Petra v roce 2017.  

V minulých dnech jsme dostali sponzor-

ský dar na nový koberec pod obětní stůl 

a pořídíme nové koberce také 

k postranním oltářům. Starý koberec 

zpod oltáře bude po vyčištění použit 

v sakristii.  

Nechal jsem po určitém zvažování 

a konzultaci s některými faráři i naší 

ekonomickou radou namontovat nové 

ozvučení kostela. Práce provedla reno-

movaná firma Ozvučovací technika, 

Vojtěch Pecka, Praha. Zařízení je zatím 

ve zkušebním provozu a dodavatel ještě 

musí doladit jeho nastavení s ohledem 

na konkrétní podmínky používání. 

Chceme také nechat ušít jednotné poduš-

ky na klečení pro ty, kteří je potřebují. 

Množství různých polštářů a polštářků 

rozsetých porůznu po lavicích není pěk-

né. Pořídíme také nová oltářní plátna. 

Už jsem požehnal dvě nové obětní mis-

ky, kadidelnici a svícny na obětní stůl. 

Z větších úprav plánujeme ještě do pri-

mice provést renovaci kostelních lavic. 

Teprve budeme hledat vhodnou firmu 

Několik slov o materiální správě farnosti  

         pokračování ze strany 5 

kostel sv. Bartoloměje v Kočí 
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a neobejdeme se bez stanoviska památ-

kářů, protože lavice jsou kulturní památ-

kou. 

Uvažujeme i o novém kamenném oltáři, 

ambonu a sedes. Myšlenkové téma nové-

ho zařízení litur-

gického prostoru 

je pro náš kostel 

nasnadě –  promě-

nění Páně na hoře 

Tábor. Chceme 

vše dobře pro-

myslet a nechat 

uzrát, aby liturgic-

ký prostor byl 

funkční i vkusný. 

Pokud by se to 

podařilo do primi-

cí, bylo by to pří-

mo symbolické. 

Jsme však omeze-

ni financemi. Žád-

nou z uvedených 

akcí nechci dělat na dluh, a proto na tyto 

účely budeme konat pravidelné sbírky. 

Prosím už teď o vaši štědrost. Vždyť 

kostel je místo, kde se setkáváme 

s naším Pánem. Je to místo, kde se schá-

zí naše farní společenství. Je to místo, 

kam přicházejí ti, co Pána hledají. Je to 

místo ve farnosti nejvýznamnější. 

Dokončujeme také třetí část opravy kos-

tela sv. Bartoloměje v Kočí. Po odvlh-

čení a vysušení zdiva se letos restaurují 

vzácné omítky. Náklad na tuto akci činí 

180 290 Kč, z programu PZAD jsme 

dostali 150 000 Kč a 30 000 Kč od obce 

Kočí. Při manipulaci s lavicemi, před 

započetím restaurátorských prací, se zjis-

tilo, že lavice jsou ve velmi špatném sta-

vu, napadeny červotočem, ztrouchnivělé, 

a proto připravujeme na příští rok žádost 

do havarijního programu, abychom toto 

zdárně vyřešili. 

Doufám, že do konce srpna budou opra-

veny hodiny kostela sv. Kateřiny. Ho-

dinář ing. Šmerda, který je před lety se-

stavil, zemřel, práci po něm převzal jeho 

syn. Kontaktovali jsme jej a po konzulta-

ci s ekonomickou a pastorační radou 

jsme vybrali z navržených variant opra-

vy tu nejvhodnější. Rozpočet na znovu 

zprovoznění hodin je 68 000 Kč. Dostali 

jsme sponzorské dary ve výši 58 000 Kč 

a na tento účel budeme věnovat sbírku 

při nedělních mších svatých dne 21. srp-

na, v kostele sv. Kateřiny bude na tento 

účel umístěna pokladnička. Věříme, 

že se nám podaří chybějící peněžní pro-

středky získat.  

kostel sv. Kateřiny 

pokračování na str. 8 
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Na kostele ve Vejvanovicích začne 

oprava střechy, letos to bude část 

nad presbytářem a vstupem do kostela. 

Celková výše nákladů činí 795 591 Kč. 

Na tento účel čerpáme prostředky 

z havarijního programu. Oprava bude 

v dalších letech pokračovat, celkové ná-

klady opravy střechy a fasády jsou vy-

čísleny na cca 2 250 000 Kč. 

Na faře bylo vyměněno posledních 

12 oken, především na charitě a také 

ve staré kanceláři a na sociálním zařízení 

kaplanky. V roce 2010 jsme s výměnou 

začali, dnes je práce konečně hotová. 

Dodavatel pan Kulhavý nám po celou 

dobu držel stejnou cenu za jedno okno 

(necelých 19 000 Kč). Nová eurookna 

jsou estetická, snadno se ovládají, dobře 

těsní proti pouličnímu hluku a také při-

spějí k šetření nákladů na topení, které 

jsou v tak velké budově nemalé. 

Před nějakou dobou se vyboulila vitráž 

v arkýři fary. Už nám to však pan skle-

nář z Chrasti opravil (náklad 3 600 Kč). 

Na šest oken do bytu a kaple jsem nechal 

namontovat rolety (náklad cca 15 000 Kč). 

V letních týdnech se tyto místnosti velmi 

zahřívají, a tak rolety pomohou. 

Víte, že v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie je průvodcovská služba. Kostel 

je otevřen každý den mimo pondělí. Kro-

mě prohlídky jej můžete využít 

i k modlitbě. Umístili jsme zde zdařilou 

výstavu k 800. výročí založení domini-

kánského řádu. Nabídli nám ji zdarma 

dominikáni a je jakousi vzpomínkou 

na letní městské dominikánské misie 

před dvěma lety a také připomínkou to-

ho, že se v Chrudimi do 15. století na-

cházel dominikánský klášter. Návštěvní-

ky může zaujmout i malá výstava 

k výročí sv. Terezie z Ávily.  

Před několika dny byly po restaurování 

zkolaudovány další dvě sochy 

z pašijového cyklu z kostela sv. Josefa. 

V Mubasu tak máme v zápůjčce osm 

soch a dva oltářní obrazy. Umělecká díla 

ve vlastnictví farnosti můžete najít 

i v několika dalších expozicích na růz-

ných místech naší vlasti, nově třeba 

na výstavě „Andělé na návrší“ 

v piaristickém chrámu v Litomyšli. 

Fara v těchto dnech žije přípravou tábo-

ra. Od rána do večera zde mladí připra-

vují program, tentokrát s tématem, které 

je blízké snad všem – Rychlé šípy. Pusti-

li jsme se také do příprav dalšího kurzu 

Alfa. 

Díky partě ochotných mužů máme znovu 

uklizený dvůr i kůlnu a odvezeno všech-

no haraburdí do sběrného dvora. Za zís-

kané peníze vyměníme okna do sklepa. 

A na uklizeném dvoře krásně vyniknou 

kvetoucí muškáty… 

Cokoliv by vás z této oblasti zajímalo, 

rád sdělím nebo vysvětlím. Děkuji 

za vaši jakoukoliv pomoc při těchto 

i dalších akcích. Pán Bůh zaplať! 

    otec Jiří   

Několik slov o materiální správě farnosti  

         pokračování ze strany 7 
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Je neděle večer a já jsem v kostele na ve-
černí mši svaté. Vedle mě sedí kamarádka 
se svou dcerou a po skončení mše mě 
zvou do divadla na baletní představení. 
Dívenka je totiž baletkou a bude tam tan-
čit. V hlavě se mi vybavila vzpomínka na 
mé baletění v dětství a na špičkovky, ulo-
žené na památku ve skříni spolu s dalšími 
vzpomínkami. Tak dlouho jsem už nebyla 
v divadle a na baletu snad dvacet let! Za-
toužila jsem vidět tu zvláštní krásu pohy-
bu, kdy krásné lidské bytosti překonávají 
zemskou tíži a vznášejí se v doprovodu 
hudby jako andělé… 

Jenže nemám peníze na vstupenku. Mám 
sice zásobu jídla pro sebe i své dva pudlí-
ky na těch 14 dní, co zbývá do výplaty, 
ale peníze v hotovosti už nestačí na lístek 
do divadla. Přispěla jsem totiž jednomu 
mladému muži, kterého okradli na nádraží 
o všechny jeho věci, aby se mohl dostat 
zpět domů. Dobře toho mladíka znám, je 
to skromný člověk, žádný povaleč. I mě 
jednou na nádraží takto okradli a byla 
jsem vděčna, že se našla dobrá duše, která 
mi v nouzi pomohla dostat se domů.  

A tak zklamaně říkám kamarádce, že už 
se u mě nenajdou peníze na lístek, ale že 
se třeba odněkud pomoc najde. Bůh je 
přeci mocný! Kamarádka se rozesmála, 
vzala to jako dobrý vtip. Já ne – znám 
svého Otce. Jemu přece patří všechny 
poklady světa. Ale tohle moje přání je tak 
přízemní a snad i sobecké. Ten večer pro-
bíhala zároveň sbírka na válkou postižené 
lidi na Ukrajině. Ani tam jsem nemohla 
přispět a to bylo jistě důležitější než balet. 

V pondělí jsem šla do práce a přišla se 
tam podívat nějaká paní. Po výkladu jsem 
jí nabídla malou knížku o historii chru-
dimských Židů a ona si ji koupila. (Před 
nějakým časem jsem si k takovému účelu 

několik knížek zakoupila a mám je v práci 
u sebe.) Druhý den přišla zase další paní 
a ta si koupila dvě knížky. A já jsem si 
najednou uvědomila, že mám peníze 
na vstupenku do divadla! Jenže, co když 
je Boží vůle jiná a já mám raději přispět 
na Ukrajinu? A tak se modlím, abych po-
znala Boží vůli. Pak jsem dostala SMS 
od mladíka, kterému jsem pomohla v tísni 
a zmiňoval tam něco o šípkách a Šípkové 
Růžence. Pak jsem se dívala na internetu, 
jaký bude program baletu a mimo jiné 
tam bude tanec ze Šípkové Růženky. Ach, 
Otče, myslíš, že to nebude ode mě sobec-
ké, když ty peníze utratím za divadlo? 
Prosím, potvrď mi tuto variantu ještě jed-
nou. V odpověď slyším hlas, který mi říká 
– bude to ode mě jako květinka z lásky, 
jako malá pozornost jen pro tvou radost. 
Vždyť i ty dáváš svým dětem občas tako-
vé drobné pozornosti. 

No, a pak přišla neděle a já sedím sama 
v kostelní lavici. Na poslední chvíli při-
chází manžel mé kamarádky s mladičkou 
baletkou a usedají vedle mě. Zvou mě 
opět do divadla a nabízí mi volný lístek 
zdarma. V tu chvíli jasně vím – ano, mám 
tam být! Radostně oznamuji, že už mi Pán 
poslal peníze na lístek a já ráda přijdu. 
Ještě popřeju dívence, aby jí nožky dobře 
tančily, usmála se a říká – taky hlava! 

Nemohu se dočkat večera. Balet byl pře-
krásný. Daleko předčil všechna má očeká-
vání. Vskutku líbezný dar Božího milosr-
denství! Vedle mě seděla paní až z daleké 
Kanady, také prý jako dítě baletila. Bydlí 
v Torontu, jako jeden můj známý z malé 
knížky o chrudimských Židech. 

Velký je náš Pán a velmi mocný, Jeho 
myšlení nelze obsáhnout  

              Ester Z. 

Speciální Boží milosrdenství 
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Jak asi cítí mnoho z nás, hudba a zpěv 

umocňují liturgii a její působení na člo-

věka. Neodmyslitelně patří ke svátkům 

a slavnostem. Proto jsme se před slavnou 

chrudimskou poutí obrátily na ředitele 

kůru, pana doktora Tomáše Židka. 

Zjistily jsme, že to není Vaše první inter-

view ve farnosti. Už roku 2010 s Vámi 

mluvili přátelé z Hlubokého koření 

a dodnes lze tento zajímavý text najít 

na stránkách Hlubokého koření 

(www.hlubokekoreni.net). My chceme 

navázat na některé Vaše odpovědi a ze-

ptat se hlavně na věci spojené s chrudim-

skou Salvátorskou poutí. 

Díky Božímu obdarování je hudba pev-

ně propojena s Vaším životem – můžete 

nám přiblížit všechny svoje současné 

hudební aktivity? 

Vystudoval jsem obor dirigování 

na AMU v Praze a dokončil tam i dokto-

randské studium prací o polyfonii v dí-

lech J. B. Foerstera a jeho současníků. 

Nyní působím jako šéfdirigent Vysoko-

školského uměleckého souboru Pardubi-

ce, spolupracuji také pravidelně s Ko-

morní filharmonií Pardubice a občas 

i s Filharmonií Hradec Králové. Lidé si 

většinou myslí, že dirigent je ten, kdo 

hudebníky viditelně řídí. Ale to, co po-

sluchači sledují, je pokus o finalizaci 

dlouhodobého úsilí. Dirigent zastřešuje 

všechny nutné dovednosti a vede orches-

tr k určité interpretaci. To se týká 

i práce s pěveckými sbory. V Chrudimi 

jsou to Salvátor a chrámový sbor. Moje 

hlavní zaměstnání je ale pedagogické 

působení na Konzervatoři Pardubice. 

Vedu oddělení dirigování, školní sym-

fonický orchestr a pěvecký sbor, vyučuji 

hudební teorii a jsem třídní ve 4. ročníku. 

Ve které z těchto činností se cítíte nej-

blíže Bohu? 

No, to je těžká otázka. Při práci s lidmi 

je člověk vlastně velmi blízko Bohu, 

ale málokdy si to uvědomí. Duchovně 

nejsilnější je pak pro mne asi dirigování 

oratorních duchovních skladeb – např. 

Mozartova Requiem, Dvořákova Stabat 

Mater a dalších. V určitých místech cítím 

Boží dech. Kdyby byla pouze hmota 

a myšlenka jen jejím produktem, nikdy 

by nic takového nemohlo vzniknout, pro-

tože hmota to nepotřebuje, potřebuje 

to duch. 

Blíží se Salvátorská pouť. Jak vybíráte 

mši pro hlavní poutní bohoslužbu? 

Vždycky zpíváme stejné skladby kompo-

nované hlavně mým dědečkem re-

genschorim Karlem Židkem přímo pro 

tuto příležitost. Jedná se o Salvátorskou 

mši opus 79 a proměnlivé části včetně 

duchovních písní pro lid ze Salvátorské-

ho zpěvníku. Při slavnostní zpívané pout-

ní mši sv. se jenom na kůru sejde každo-

ročně přes 60 hudebníků. Tuto tradici 

se snažíme zachovávat jako 

tzv. „patrocinium“ naší farnosti. Vedle 

posvátného obrazu Nejsvětějšího Salvá-

tora, církevních staveb a dalších artefaktů 

patří i místní hudba k hodnotám, které 

nás jako plody Ducha Svatého vzájemně 

propojují vedle zbožnosti i jako vědomí 

vlastní sounáležitosti. 

Poutní slavnost má několik hudebních 

vrcholů mimo hlavní mši svatou. Které 

to jsou? 

Po příchodu otce Jiřího do naší 

Rozhovor – MgA. Tomáš Židek, Ph.D. 

 
 

http://www.hlubokekoreni.net/
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farnosti se společně snažíme navázat 

na bohatou tradici pouti a udržet ji. Sem 

patří např. sobotní nešpory v kostele 

sv. Kateřiny. Atrakce na náměstí ruší 

další možná hudební vystoupení, ale 

k pouti také neodmyslitelně patří... 

Váš dědeček, slavný chrudimský re-

genschori Karel Židek, varhaník a hu-

dební skladatel, sám nastudoval, upra-

vil i složil skladby pro potřeby slavnost-

ních mší svatých. Které z nich považuje-

te za výjimečné a proč? 

Kromě již zmíněné skladby Missa 

in honorem Ss. Salvatoris je mezi deseti 

ordinárii např. krásná Slavnostní česká 

mše, op. 101 psaná roku 1969 těsně 

po liturgické reformě II. vatikánského 

koncilu. Jeho Ordinarium pro lid, 

op. 105 ocenila řada významných osob-

ností. Dlouholetý regenschori katedrály 

Svatého Ducha a skladatel Jiří Strejc 

prohlásil: „Toto ordinarium je mezi čes-

kými ordinárii kandidátem na Oskara.“ 

Najdeme jej i v Jednotném kancionálu 

pro naši diecézi. U většiny chrámových 

hudebníků jsou velmi oblíbené dědečko-

vy vánoční skladby. 

Dědeček měl vynikajícího textaře pana 

profesora Karla Hrocha a několik dal-

ších. Víte něco o jejich spolupráci? 

Učitel Karel Hroch, katolický básník 

a spisovatel, a celoživotní přítel dědečka 

Josef Kýnl napsali vždy nejprve text, 

často na objednávku(jako např. připosvě-

cení sochy sv. Judy Tadeáše), a on jej 

potom zhudebnil. 

A co Vy sám? Také jste zkusil složit ně-

jakou duchovní hudbu? 

Ano, mám už několik skladeb. Jde větši-

nou o kratší díla pro sbor, ale složil jsem 

i balet na motivy pohádky Boženy 

Němcové O Slunečníku, Měsíčníku 

a Větrníku. Moje poslední skladba 

pokračování na str. 12 
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je minioratorium o svaté Markétě 

pro 2 sbory a sopránové sólo pro mou 

paní, které jsem skladbu věnoval. Inspi-

raci jsem našel v úžasném kostele 

sv. Markéty v Podlažicích, kde byla také 

2. 7. 2015 premiéra. 

Jakou oporou je Vám žena Markéta? 

Jak s tím vším pojíte roli manžela a otce 

tří dcer? 

Těžko, na rodinu bych potřeboval mno-

hem víc času. V začátku své kariery 

jsem vyhledával hudební příležitosti, teď 

naopak hledám chvilky s rodinou. Mar-

kéta je mi tou nejlepší oporou, jsem 

jí velmi vděčný a neumím si vedle sebe 

představit nikoho jiného. 

Jak to vidíte Vy, Markéto? 

Z počátku našeho vztahu byla hudba naší 

společnou zálibou. Nebyla to žádná zá-

těž, ale v průběhu času a s příchodem 

dětí jsem se já osobně musela většiny 

aktivit vzdát, aby mohla rodina vůbec 

fungovat. Manžela velmi obdivuji a vá-

žím si ho, ale někdy jeho hyperaktivita 

přináší pro mě téměř nezvladatelný ná-

por povinností a starostí kolem rodiny. 

Tomáš glosuje úvodní poznámkou z pro-

jevu otce Petra Židka na jejich svatbě: 

„Život s muzikantem není jednoduchý.“ 

V Chrudimi ovšem hudba nezní jen 

o pouti. Co v letošním roce považujete 

za skutečný hudební úspěch a na co se 

můžeme ještě těšit? 

Letos se vydařila dramaturgie CHHP 

k výročí slavných osobností (Mozart, 

Hnilička, Karel IV., D. Pecková). 

Úspěch mělo také mé provedení Pucci-

niho opery Sestra Angelika s konzerva-

toristy. K poctě Jaroslava Ježka připra-

vujeme na podzim koncert s Komorní 

filharmonií Pardubice. Chrudim také 

navštíví barokní soubor Musica florea. 

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 bude v Muzeu 

koncert úplně všech chrudimských sborů 

ke 160. jubileu založení Slavoje. 

Známe Vás jako muže, který si plní své 

sny, cílevědomě putuje za předsevzatými 

cíli. Kam směřujete teď? 

Budu Bohu vděčný za další výrazné 

umělecké příležitosti i talentované a vní-

mavé studenty, kteří mi třeba i s mým 

posláním pomohou. 

Co podle Vás hudebnímu a kulturnímu 

životu v Chrudimi stále chybí? 

Je to určitě nedostatek zpěváků ve sbo-

rech, hlavně mužských hlasů. 

 A na závěr ještě naše hlavní – poutní 

téma: Co máte rád na chrudimské pou-

ti, jaká vzpomínka Vám letí hlavou? 

Setkání lidí, kteří přicházejí hrát a zpí-

vat, ale i těch, kdo se vracejí na chvíli 

do Chrudimi. Celkově mám rád tu atmo-

sféru, kterou vnímám od dětství, 

kdy jsme bydleli na Žižkově náměstí. 

Také s mou paní jsme měli první rande 

o Salvátorské pouti. 

Moc děkujeme za krásné letní večerní 

popovídání na Vaší zahradě. Přejeme 

Boží požehnání celé rodině a všemu 

Vašemu konání. 

Eva Vojnová a Kateřina Marelová 

Osobní stránky T. Židka: 

www.tomaszidek.cz 

Rozhovor – MgA. Tomáš Židek, Ph.D. 

         pokračování ze strany 11 

 

http://www.tomaszidek.cz/
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Také letos 
na podzim chce-
me v naší far-
nosti již potřetí 
uspořádat kurz 
Alfa. Jak již   
z minulých let 
jistě víte, jde 
o dvanáct setká-
ní, která nabíze-
jí výklad zá-
kladních témat 
křesťanství, 
prostor 
k otevřené dis-
kusi nad nimi a 
možnost vzá-

jemného sdílení. 

Alfa v Chrudimi začne 22. září v 19 ho-
din na faře a bude pokračovat každý 
čtvrtek až do poloviny prosince. Součástí 
kurzu je listopadové víkendové setkání 
na téma Duch Svatý. Kurz je určen 
pro ty, kdo Boha hledají, i pro ty, kteří 
chtějí svou víru oživit. 

Kurzy Alfa nemohou být dílem jen ně-
kolika lidí, kteří je připravují. Přejeme si, 
aby se staly událostí celé farnosti, proto-
že jinak by to ani fungovat nemohlo. 
Chceme stejně jako v předchozích letech 
poprosit o pomoc, protože bez vás by-
chom to nezvládli. 

Nejvíce prosíme o modlitbu. Zažili 
jsme, jakou sílu vaše modlitby mají, jak 
lehce pak všechno jde, jak je důležité 
odevzdat přípravu kurzu i jeho průběh 
do Boží režie. Nechat působit Pána jem-
ným dotykem jeho Ducha. Naléhavě 
prosíme o vaše modlitby, a to teď 
při přípravě Alfy i potom při jejím prů-
běhu. Pokud můžete, přijďte na faru 

do kaple v čase konání kurzu, tedy každý 
čtvrtek od 19 do 21:30 hodin. Buď 
na celý večer, nebo klidně jen na chvil-
ku. Modlitební podporu koordinuje Petra 
Pudilová, pokud budete plánovat přijít, 
ozvěte se, aby byla zajištěna stálá pří-
tomnost před Nejsvětější Svátostí. Jestli-
že pro vás není možné přijít na faru, pro-
síme o vaši podporu z domova. I střelná 
modlitba má velkou sílu. 

Součástí setkání je také studená večeře. 
Prosíme o pomoc s její přípravou. Pokud 
můžete přichystat něco studeného nebo 
moučník ke kávě, ohlaste se prosím Klá-
ře Fidlerové, která je na Alfě velitelkou 
kuchyně. 

Kurzy Alfa bychom však nemohli pořá-
dat bez účastníků. Chceme vás vyzvat, 
abyste se porozhlédli ve svém okolí 
a pokud víte o někom z vašich sousedů, 
spolupracovníků, známých či z rodiny, 
kdo by mohl mít o kurz zájem, kdo hledá 
odpovědi na otázky o smyslu života, kdo 
potřebuje obnovit či posílit svou víru – 
pozvěte ho. Můžete jej na Alfu doprovo-
dit a účastnit se s ním. Máme připraveny 
skládací pozvánky s programem, které 
můžete k tomuto účelu využít. Vyzved-
něte si je na faře nebo v kostele na stol-
ku. V září vyjde článek v Chrudimském 
zpravodaji a kurzy budeme též propago-
vat banery a na plakátovacích plochách 
města. 

Abychom mohli kurz dobře připravit, 

je třeba se na kurz přihlásit u Petry Pudi-

lové. Přihlášku, další informace a také 

fotky z minulých kurzů najdete též 

na www.kurzyalfa-chrudim.cz. 
Moc děkujeme a jsme vděčni za jakou-
koli vaši pomoc a podporu.  
    pp 

Kurz Alfa 

http://www.kurzyalfa-chrudim.cz/
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V průběhu loňského roku byly naší far-

nosti v rámci zákona o restituci církevní-

ho majetku navráceny pozemky o celko-

vé výměře 27,5 ha. Jedná se převážně 

o ornou půdu dobré bonity, některé po-

zemky jsou však také zatím obtížně eko-

nomicky využitelné (tvoří 1,3 % 

z celkové výměry), s některými (hlavně 

v obci Orel) zatím ještě musíme čekat na 

komplexní pozemkovou úpravu, po jed-

nom nájemci pátráme. 

Byli jsme postaveni před nelehký úkol, 

a to jednat se stávajícími nájemci a uza-

vřít s nimi nové pachtovní smlouvy. 

Chtěli jsme k tomu přistoupit se vší zod-

povědností. Již naši předkové věděli, jak 

vzácná je půda a dokázali si jí vážit. 

S tímto nově nabytým majetkem jsme 

i my povinni hospodařit co nejefektivně-

ji. Jednak chceme zhodnotit majetek far-

nosti a také musíme myslet na to, že pří-

spěvek, který stát v předchozích letech 

zasílal na platy duchovních, se bude 

v následujících letech dál meziročně sni-

žovat. V té souvislosti nelze vyloučit, že 

v budoucnu platy duchovních budou 

spolufinancovat farnosti. 

Oslovili jsme nájemce, kteří měli půdu 

pronajatou od Pozemkového fondu Čes-

ké republiky, často za dnes již směšnou 

částku. My jsme se naopak snažili vyjed-

nat pachtovné co nejvyšší. Byla to pro 

nás nová situace, ve které jsme se museli 

chovat čistě ekonomicky. Před tím však 

bylo nutno se zorientovat v množství 

starých smluv s velkým počtem dodatků, 

v mapách z katastru nemovitostí, v po-

zemkových úpravách, kdy se mění čísla 

i výměry parcel, s ohledem na různá ka-

tastrální území a cenu půdy v nich, ne-

mluvě o různých datech nabytí účinnosti 

vydávaného majetku. Potkaly nás snad 

všechny možné komplikace, včetně spo-

luvlastnictví, spolunájemnictví nebo 

úmrtí nájemce a čekání na dědické řízení 

a někdy nám to řádně zamotalo hlavu. 

Ne všechna jednání byla příjemná. Jsme 

však rádi, že se nám podařilo pro farnost 

vyjednat velmi dobré podmínky. 

Zároveň s uzavíráním nových smluv 

jsme zrevidovali a sjednotili i nájemní 

smlouvy již dříve uzavřené. Ty byly 

na celkovou výměru 7,7 ha. V současné 

době tedy pronajímáme celkem 35,2 ha 

půdy, smlouvy máme v tuto chvíli uza-

vřené na 35 ha. Na našich pozemcích 

probíhá také dle zákona o myslivosti 

honitba. 

Restituce v naší farnosti 

Katastrální 

území 

 

Orná půda (m2) 
Trv. tr. porost 

(m2) 
Ostatní plocha 

(m2) 
CELKEM 

(m2) 

Chrudim 226 873     226 873 

Orel 48 477 4 330 5 205 110 012 

Sobětuchy 13 103     13 103 

CELKEM 288 453 4 330 5 205 349 988 

Pronajatá půda dle katastrálních území a dle typu – farnost Chrudim 
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Restituce v naší farnostiRestituce v naší farnosti  

pokračování ze str. 14pokračování ze str. 14 

Celková částka pachtovného ze všech 

pronajímaných pozemků činí 154 268 

Kč za rok, z toho nájem z pozemků zís-

kaných v restitucích činí 116 236 Kč. 

Nově ale také odvedeme na dani 

z nemovitostí 38 751 Kč. O tuto částku 

se nám podařilo ještě pachtovné navýšit. 

V současné době zpracováváme ekono-

mickou rozvahu, jak budeme s výnosy 

z nově nabytého majetku nakládat. Víme 

jistě, že je nemůžeme „projíst“, tedy 

utratit za provoz farnosti či za spotřební 

zboží. Chceme je investovat do našich 

kostelů a chceme také, aby tyto investice  

 

byly promyšlené i z dlouhodobého hle-

diska. 

Z celkového počtu 32 pronajímaných 

pozemků ve 3 katastrálních územích 

(Chrudim 18 parcel, Orel 10 parcel, 

Sobětuchy 4) je největší pozemek o vý-

měře 76 706 m2 v Chrudimi, nejmenší 

má 40 m2 a je v Orli.  

Ve farnosti Vejvanovice pronajímáme 

6,1 ha půdy, z toho nám bylo 

v restitucích vráceno 5,8 ha půdy 

v katastrálních územích Vejvanovice, 

Dvakačovice a Úhřetice. Pachtovné cel-

kem činí ročně 34 066 Kč.  

     

    pp 

Zprávy z pastorační rady 

Katastrální 

území 
Orná půda (m2) 

Trv. tr. porost 

(m2) 
Ostatníplocha 

(m2) 
CELKEM 

(m2) 

Vejvanovice 27 404     27 404 

Úhřetice 18 971 11 495   30 466 

Dvakačovice 3 235     3 235 

CELKEM 49 610 11 495   61 105 

Pronajatá půda dle katastrálních území a dle typu – farnost Vejvanovice 

Co se dělo na setkání pastorační rady 
24. 5. 2016? 

Po volbách všichni členové pastorační 
rady obdrželi ustanovující dekrety. 
Projednala se organizace Božího Těla, 
poutě do Luže, Noci kostelů, farního 
dne, účasti farnosti na jáhenském svěce-
ní Petra a Vojty, dále byl na pořadu pro-
gram Salvátorské poutě a příprava kurzů 
Alfa. Bylo také navrženo konání kurzu 

psaní ikon a obnovení výletu pro rodiny 
v období kolem svátku sv. Václava. Za-
zněly též informace o průvodcovské 
službě v kostele, o uvolněných místech 
na pouť do Itálie a o reklamaci opadáva-
jících zábran proti holubům na kostele. 

Další setkání pastorační rady se uskuteč-
ní ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 19 hod. 
na faře.     

    bn 
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září  22. 9.  začátek kurzů Alfa 

  28. 9.  svatováclavský výlet pro rodiny s dětmi 

listopad  4.–6. 11.  víkend Alfa 

  26. 11.  vití adventních věnců 

prosinec  2.–4. 12.  adventní duchovní obnova 

  4. 12.  mikulášská besídka 

  17. 12.  roráty pro děti a snídaně na faře 

  26. 12.    vánoční koncerty sboru Salvátor  
 

Harmonogram pravidelných akcí 
neděle   8:30         dětská bohoslužba  kostel NPM 4. 9., 2. 10., 23. 10., 27. 11. 

úterý 15:00         setkání seniorů farní sál  20. 9., 18. 10. 

 16:00         úklid kostela  kostel NPM každé 3. úterý v měsíci 

 18:00         dětská bohoslužba  kostel NPM 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12. 

středa 13:45–14:30    náboženství  ZŠ Dr. Peška každý týden od 21. 9. 

 18:00         růženec  kaple  5., 12., 19. a 26. 10. 

 19:00         adorace  kaple  7. 9., 16. 11., 7. 12. 

 19:00         setkání nad Biblí farní sál  5. 10., 9. 11., 14. 12. 

čtvrtek 14:45–15:45    náboženství 2.–3. tř. farní sál  každý týden od 6. 10. 

 15:30–16:15    náboženství MŠ–1. tř. učebna  každý týden od 6. 10. 

 19:00         kurzy Alfa  farní sál  každý týden od 22.9. do 8.12. 

pátek   8:00–18:00    celodenní adorace kostel NPM 1. pátek v měsíci 

 16:00–18:00     rozšířená příležitost 

           ke svátosti smíření kostel NPM 1. pátek v měsíci 

 13:45–14:45     náboženství 4.–5. tř. farní sál  každý týden od 7. 10. 

 15:00–16:00     náboženství 6.–9. tř. farní sál  každý týden od 7. 10. 

 19:00          společenství mládeže farní sál  9. a 23.9.,14.10.,4. a 18. 11.,9. 12. 

 19:00            Net for God    farní sál    16.9., 21.10., 25.11., 16.12., 27.1.  

Na všechny aktivity jste srdečně zváni! 
 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 25. 9. 2016. Své příspěvky můžete zasílat 

na adresu farnost@farnost-chrudim.cz.  

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

