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PŘÍCHOD a příchodPŘÍCHOD a příchod  
Bratři a sestry, při mši 
svaté se modlíme: 
„…na tvůj příchod čeká-
me, Pane Ježíši Kriste.“ 
Slova liturgie k nám dnes 
zaznívají ještě s větší 
naléhavostí. Ano, začal 
advent a my znovu slyší-
me o Kristově příchodu, 
o čekání a o bdělosti. Je 
to v pořádku, jsou to dů-
ležitá témata. Ježíš Kris-
tus přijde na konci času, 
jak nás ujišťuje Písmo, 
a bude to něco velkého, 
velký PŘÍCHOD. Nedo-
kážeme si to však moc 
představit, a možná proto 
se nám to zdá velmi 
vzdálené od naší každo-
dennosti. Je to jedna 
z velkých pravd, kterou 
vyslovujeme ve vyznání 
víry, ale s naším všedním 
životem zdánlivě nemá 
přímou souvislost. Jsou 
tu však i Jeho malé pří-
chody, a ty se uskutečňu-
jí stále, každý den. Nau-
čit se vnímat a prožívat 
Boží přítomnost během 
dne představuje tu nej-

lepší adventní přípra-

vu. On přece přichází 
skrze konkrétní situace, 
skrze hnutí naší mysli, 
skrze naše setkání 
s druhými, On přichází 
v radostech i v těžkostech,  

On přichází stále. Výzva 
„vzpřimte se a zdvihněte 
hlavu, protože se blíží 
vaše vykoupení,“ se 
vztahuje k velkému 
PŘÍCHODU, ale může-
me ji uplatnit každý den. 
„Pozdvihni se od sebe, 
nenech se pohltit svými 
starostmi, zdvihni hlavu 
a dívej se na mě a na své 
blízké, jsme s tebou. Tak 
získáš nadhled a vše se 
vyjasní. Věrností v malič-
kostech se připravíš 
na velké věci.“ 

Dnes začal nový církevní 
rok a v něm nás čeká vel-
ká událost, svěcení jáhnů 
Vojtěcha a Petra. Už jsme 
začali tuto slavnost 
s pastorační radou připra-
vovat a věříme, že se za-
píše významně do histo-
rie naší farnosti. Troufnu 
si tvrdit, že jejich povolá-
ní se v prostředí jejich 
rodin zrodilo právě skrze 
poctivé a věrné prožívání 
každého dne. Velký 
a jedinečný PŘÍCHOD, 
který se uskuteční 
při jejich kněžském svě-
cení, se připravoval tím, 
že byli spolu se svými 
blízkými pro Krista vní-
maví v Jeho malých pří-
chodech. To velké a slav-
nostní vyrůstá z toho ma-
lého a všedního. Přeji 
nám všem požehnaný 
advent, přeji nám vníma-
vost a otevřenost v ma-
lých věcech, abychom se 
tak připravili na ty velké. 

 

S požehnáním 

  otec Jiří 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Farní výlet do Krkonoš 2016 

Stejně jako v minulých letech i letos 

jsme se vydali na farní výlet za po-

znáváním krás českých hor. 
 

Vyrazili jsme 22. 10. ráno z Chrudi-

mi (tedy já ne – nastupoval jsem bě-

hem cesty v Hradci Králové) a našim 

cílovým bodem byl Špindlerův mlýn. 

Během cesty jsem trochu trnul, jak to 

dopadne s počasím, protože předpo-

věď nebyla příliš dobrá, a navíc bě-

hem cesty byla místy pořádná mlha. 

Když jsme dorazili do Špindlerova 

mlýna, vypadalo to s počasím o něco 

lépe. 

Svoji cestu jsme zahájili výjezdem 

lanovkou na Medvědín. Odtud jsme 

pokračovali (již pěšky) vzhůru k Vr-

batově boudě a mohyle Hanče a Vr-

baty. Panovalo chladné počasí a špat-

ná viditelnost z důvodu nízké oblač-

nosti. Nahoře teploměr ukazoval 

-2°C. Od Vrbatovy boudy jsme po-

kračovali k prameni Labe s nadějí, že 

se počasí umoudří a my konečně ně-

co uvidíme. Naše doufání nebylo 

marné, protože jsme brzy zažili něko-

lik slunečných okamžiků, při kterých 

se nám naskytl pohled na Labskou 
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louku a pohraniční hřeben Krkonoš. 

U pramene Labe jsme se shodli, že se 

i přes špatnou viditelnost vydáme 

po pohraniční hřebenovce směrem 

na Špindlerovku. A udělali jsme 

dobře, protože se nám během této 

cesty naskytla řada velmi zajímavých 

výhledů směrem do Polska. Jediným 

nepříjemným a trochu zrádným úse-

kem byla cesta přes kamenné moře 

po chodníčku z plochých kamenů, 

které vlivem mrazu místy nebezpeč-

ně klouzaly. Naštěstí se nikomu až na 

pár drobných smeknutí nic nestalo. 

Cestou na Špindlerovku se počasí 

zlepšovalo, ubývalo mlhy a přibývalo 

sluníčka. Cílem naší cesty však nako-

nec nebyla Špindlerovka, ale Erleba-

chovy boudy, kde otec Jiří dohodl 

možnost sloužení mše svaté. A mu-

sím říct, stálo to opravdu za to, neboť 

jsme mohli prožít mši svatou 

v prostorách nové moderní kaple, 

která je ze tří stran prosklená a je z ní 

krásný výhled do okolí. Po mši svaté 

se část z nás posilnila něčím dobrým 

na zub v místní restauraci. Poté jsme 

již nasedli do autobusu, který pro nás 

přijel.  

Musím říct, že ačkoli počasí nevypa-

dalo zpočátku příliš přívětivě, do-

padlo vše na výbornou. Za organizaci 

a přípravu bych rád poděkoval Petro-

vi Soukalovi a také svému taťkovi. 

Moje díky patří i otci Jiřímu za do-

jednání a realizaci mše svaté na tak 

krásném místě. Díky všem, kdo jeli, 

díky za krásné společenství a také 

díky těm, kteří s námi nebyli a pama-

tovali na nás. A samozřejmě také dí-

ky Bohu za vše. 

Lukáš Šmídek 

Jak jsme cestovali… 

pokračování na str. 4 

O víkendu 4.–6. 11. 2016 se účastníci 
chrudimských kurzů Alfa vydali do 
Koclířova. Jak tyto dny zpětně vidí, 
se podělili někteří z nich. 

Jak jste prožil víkend s Alfou v Koclířově? 

Moc děkuji za pomoc, je mezi Vámi 
taková úžasná nepopsatelná uzdravu-
jící energie, která dosáhla nejvyššího 
stupně při přímluvné modlitbě a dě-
kuji Bohu, že ji mohu cítit i já a ve 

společenství s Vámi se umocňuje. 

Na setkání Alfy se vždy těším už celý 
týden (hlas srdce) a jsem hrozně rád, 
že mě to naplňuje tím, co hledám. 
Taktéž na víkend jsem se moc těšil už 
dopředu, i když jsem nevěděl, do če-
ho vlastně jdu. A jsem nesmírně moc 
rád za vše, co se událo, a stále to 
mnou prostupuje. Něco pro mě neu-
věřitelné. Cítím, že je to moje cesta, 
ve které se nalézám.  

                                Miloslav Kopecký 

 

Tři dny s Alfou 
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Jak jsem prožil víkendový pobyt 
s kurzem Alfa v Koclířově ve třech  
větách. 

Přijel jsem v sobotu odpoledne a za-
hájil společnou vyhlídkou na krásný 
obzor Moravskotřebovska. 
Večer jsme pokračovali vyhlídkou 
na krásný obzor Božího království. 

V neděli jsem se vracel nesmírně bo-
hatší o dar, který si budu s láskou na-
vždy opatrovat. 

Petr Novák 

Setkání v Koclířově pro mne 
bylo krásné vyvrcholení letoš-
ního kurzu Alfa. Zúčastnil 
jsem se i předchozích ročníků 
a jsem potěšen poznáním no-
vých účastníků. 

V mém věku je to také po-
vzbuzení pro mé celoživotní 
úsilí v ochraně přírody. 
Budování ekocentra ČSOP 
v sousedství kapličky „Čtrnácti 

svatých pomocníků“ na Pumberkách 
jsem svěřil Bohu. Encyklika papeže 
Františka „Laudato sii“ mne k tomu 
přímo vybízí.      

Václav Cibulka     

Tři dny s Alfou   pokračování ze str. 3 

pokračování na str. 5 

Táborový víkend (nejen) pro rodiče 

Ve dnech 18.–20. listopadu se odváž-

ní dospěláci svěřili do rukou podstat-

ně mladších táborových vedoucí 

a na vlastní kůži okusili atmosféru 

letního tábora pro děti, který se nesl 

v duchu honby za ježkem v kleci. 

Jedním z úkolů, který plnili během 

souboje Otakara Losny a Štěpána 

Mažňáka o titul Velkého Vonta, bylo 

veršované shrnutí toho, co během 

víkendu prožili. Zde přinášíme jejich 

básnické počiny. 
 

Víkend v lázních 
V páteční večer nečekaně, 

balili jsme ženy, jídlo, saně. 
Jedeme s nimi do Podola, 

rychle nám sviští u auta kola. 
Zatopíme, teplo bude, 

kouře bylo náhle všude. 
Vítáme své přátele, 
dělíme si postele. 
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Táborový víkend (nejen) pro rodiče    pokračování ze str. 4 

Píšťalka když zapíská 
sejdeme se na místa. 

Jak nám selský rozum velí 
věříme, že víkend přežijeme celý. 

 

Rychlé šípy hrajeme, 
morálně při tom zrajeme. 

Kolem kamen nesmí být prasečák, 
abychom nemuseli použít hasičák. 

 

Muži řežou dříví celou noc. 
Ze spacáků se nám nechce moc. 

Při ranní rozcvičce 
dáme zabrat kondičce. 

 

 
První úkol velí sbírat špendlíky 

s pravidly jsou komplikace veliký. 
Žlutá, modrá, bílá, 

to je naše síla. 

 

Mezi kapkami deště 
utíkáme na faru spěšně. 

Gulášek s radostí zhltneme, 
potom si trošku schrupneme. 

 

Po spánku jsme svěží, bdělí, 
kartičky to ale změní. 

Při řešení úkolů 
pracujeme pospolu. 

 

V sobotu večer za tmy noční 
prošli jsme mlčky tajnou chodbou 

boční. 
Zvládli jsme to s odvahou 
Vontové na nás nemohou. 

 

Dříve než nás čeká postel 
navštívíme kostel. 

Modlitba nás posiluje, 
půjdem znovu do té sluje. 

 

Vyslechneme bezděky, 
že Vontové chystaj přetěky. 

Zachráníme Losnu, 
večer si pak sosnu. 

 

Při večerní pijatice, 
vymýšlíme taškařice. 

Ovo, pí pí, haf 
už jsme z toho paf. 

 

 
Slon, stonožka, dravci, 
nejlíp nám jdou savci. 

Chobotnice, krtonožka, 
Petra, Tondu bolí nožka. 

 

V neděli nás čeká bitva, 
bude ostrá jako břitva. 

Mažňák proti Otovi 
a jsme s bojem hotovi. 

 

Prohlížíme šrámy, 
lížeme si rány. 

 

A na konci naší básně, 
řekněme to nahlas jasně. 
Výkon nám dech beroucí 
předvedli naši vedoucí. 

Pobyt v lázních s obsluhou 
proběhl jejich zásluhou. 

 

   Děkujeme! 
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Rozhovor – manželé Pavlíkovi známí i neznámí 

V naší chrudimské farnosti se snad 
nenajde nikdo, kdo by Vás díky Vaší 
dlouholeté obětavé službě pro kostel 
i pro Chrudim neznal. Víme však, že 
odsud nepocházíte; jak jste se vlast-
ně do Chrudimi dostali? 

Dr. Tomáš Pavlík – dále TP: Pochá-
zím z Chocně a vystudoval jsem geo-
logii na Přírodovědecké fakultě UK. 
Nejprve jsem zůstal na fakultě, teprve 
v 28 letech jsem rukoval k tankistům. 
V roce 1975 jsem nastoupil do Vod-
ních zdrojů a dojížděl jsem z Chocně 
do Chrudimě, kam se za mnou v roce 
1978 přistěhovala manželka s prvoro-
zeným synem Ondrou. V roce 1991 
Vodní zdroje firmu zprivatizovaly 
a postupně koupily a opravily domy 
U Vodárny, kde pracuji dodnes. 

Ing. Alena Pavlíková – dále AP: Já 
jsem se narodila ve Zlíně a v mých 
devíti letech se celá naše rodina pře-
stěhovala do Kralup nad Vltavou, kde 
můj otec působil ve Výzkumném 
ústavu kaučukářském. Jako středo-
školačka jsem chodila na brigádu 
na archeologické naleziště v Minicích 
u Kralup, kde jsem potkala budoucí-
ho manžela. 

TP: Pro upřesnění – specializoval 
jsem se na geofyziku a v Minicích 
jsem zajišťoval geofyzikální měření 
pro archeologii. První rande jsme 
si dali „pod ocasem“ v Praze, kde už 
Alenka studovala na VŠCHT. Občas 
tam slavíváme výročí. 

AP: Takže největším archeologickým 

nálezem mého muže byla manžel-
ka… Po studiích jsem zůstala s dětmi 
na mateřské dovolené, protože jsem 
nesehnala místo ve svém oboru. 

Víme ze zkušenosti, pane doktore, 
že Vaše přednášky o křesťanství 
a religionistice přivedly řadu mla-
dých k zájmu o duchovní věci a ně-
které, s Boží pomocí, i k víře. Můžete 
nám prozradit, jak jste k víře došli 
Vy dva? 

TP: Naše rodina byla formálně kato-
lická – chodili jsme do kostela na Vá-
noce. Miluji knihy a postupně jsem se 
dostával od odborných textů k du-
chovní literatuře, která odpovídala 
na to, co mi vrtalo hlavou. Tento zá-
jem se lety prohluboval, přivedl mě 
ke kostelu a i k pozdější profesi. Jed-
nou jsem v knihkupectví v Hradci 
Králové potkal „chlapa v sukni“ – 
jezuitu pátera Jana Rybáře, dali jsme 
se do řeči, pozval mě k sobě do Trut-
nova – Poříčí, kam jsme potom 
s celou rodinou léta jezdili. Také mě 
seznámil s jezuity P. Janem Nevtípi-
lem a P. Josefem Jakubcem z Licibo-
řic. Všichni tři nás vedli a ovlivnili. 
V té době tady v Chrudimi působil 
P. Eduard Seidl. Ten mě ještě za mi-
nulého režimu poslal na katechetický 
kurs kvůli výuce náboženství. 

AP: Já jsem sice byla pokřtěná (jako 
v té době téměř všechny děti), ale 
moje maminka se pod vlivem svého 
otce, který jako velmi mladý zažil 
první světovou válku, Bohu vzdálila. 

pokračování na str. 7 
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Můj tatínek byl pokřtěn v církvi čes-
koslovenské. V dospívání jsem se 
také začala zajímat o víru a ta se pro-
hloubila ve vztahu s manželem. 

Paní Pavlíková, farní lid Vás dobře 
zná, zná Vás také spousta studentů... 
Ale málokdo tuší, že Vaše obětavá 
práce pro kostel a vyučování anglič-
tiny jsou na hony vzdáleny oboru, 
který jste vystudovala. Jak se stala 
inženýrka chemie sakristánkou, 
správkyní kostela a vyhledávanou 
učitelkou angličtiny? Co léta pro 
kostel děláte a kolik studentů jste 
připravila na studium na vysoké 

škole (nebo zachránila před propad-
nutím)? A co chemie – má nějaké 
místo ve Vašem životě? 

AP: Zůstala jsem bez místa doma se 
čtyřmi dětmi. Lidem, kteří se starali 
o kostel, docházely síly. V 90. letech 
mně P. Zahálka nabídl práci, a tak 
jsem se začala za malou mzdu, kterou 
jsem dostávala jen po dva roky, starat 
o zázemí bohoslužeb. Po krátké pře-
stávce a s nástupem P. Pavliše jsem 
se k této funkci (už neplacené) vrátila 
a dodnes s manželem odemykáme 
a zamykáme kostel, peru a žehlím 

Rozhovor – manželé Pavlíkovi známí i neznámí 

pokračování ze str. 6 

pokračování na str. 8 
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Rozhovor – manželé Pavlíkovi  pokračování ze str. 7 

plátna a roucha ministrantů, starali 
jsme se o květiny, svíčky, každou so-
botu uklízeli. Teď je to pro nás jedno-
dušší, protože o úklid se starají farní-
ci, část našich povinností převzala 
především pastorační asistentka paní 
Petra Pudilová. Ale pořád rádi zdobí-
me kostel o velkých svátcích. Všichni 
ministranti říkají, že umím nejlépe 
zapálit kadidlo a udržet jeho vůni 
a dým co nejdéle... Ale před tím mu-
síme vypnout požární hlásič! 

Někdy je pro nás obtížné jednat s lid-
mi, kteří na nás mají nesplnitelná přá-
ní. Turisté se třeba ptají, proč není 
kostel stále otevřen, proč neprodává-
me svíčky... Máme však prosbu 
i na Vás – farníky. V poslední době 
se nikdo nezapisuje do lektorské služ-
by. Můžete-li, prosím, pište se a po-
mozte! 

Pokud jde o angličtinu, zdokonalova-
la jsem se u prof. Novotné, která mi 
později, když jsem angličtinu dostu-
dovala, postupně přenechala své žá-
ky. Zpočátku bylo nutností, abych 
měla až sto žáků, středoškolských 
studentů a dospělých za týden! Teď 
už značně ubírám na počtu, mých 
dvacet studentů týdně je pro mě potě-
šením, a získala jsem čas pro rodinu, 
maminku, děti a vnuky. 

A co chemie? Nelituji, že jsem 
ji opustila, nemusela jsem pracovat 
v chemickém provozu. O mé znalosti 
se opírali a opírají ti z rodiny, kteří 
chemii ve škole nebo při studiu potře-

bují. 

Pane doktore, víme, že Váš odborný 
i kulturní záběr je obrovský. Vy jedi-
ný můžete ve stručnosti představit 
obory, kterým jste se až dosud věno-
val a do kterých jste nezištně zasvě-
coval další zájemce. Co si z toho vše-
ho vybíráte v současnosti a v čem 
chcete pokračovat i v dalších letech? 

TP: Vystudoval jsem nejprve SVVŠ, 
potom na Přírodovědecké fakultě UK 
geologii, která mě a mou rodinu živí. 
Už za minulého režimu jsem se věno-
val katechezi, a proto jsem na Kato-
lické teologické fakultě UK vystudo-
val obor Náboženské vědy. S výukou 
náboženství jsem ještě před revolucí 
začal doma při tzv. táčkách, kdy jsme 
se scházeli s rodinou Fidlerovou 
a Vitáčkovou a dalšímí lidmi. Společ-
né povídání mělo duchovní podklad, 
který jsme přenesli i do sobotních 
akcí pro dospělé a dav dětí: třeba Pla-
men – amen – dušičkové zapalování 
svíček a modlitba na opuštěných hro-
bech, nebo výlet do osady Svatý Mi-
kuláš, do kostela sv. Mikuláše na den 
sv. Mikuláše... A dodnes učím na faře 
náboženství ty nejmenší děti z naší 
farnosti... 

Několik let jsem dojížděl na pardu-
bickou univerzitu přednášet religio-
nistiku. 

Zesnulý ředitel chrudimského gymná-
zia pan Eduard Beránek mě přizval 
do hodin a předmaturitních seminářů 
společenských věd, abych studentům 
přiblížil křesťanství, informoval 
je o Bibli, otevřel jim základy              
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religionistiky. Někteří z nich pak 
ze zájmu přicházeli na soukromou 
diskusi i k nám domů. 

A jako akolytu a zvoníka mě znáte 
z kostela. To je moje profesionální 
zaměření... 

Ale zamiloval jsem si Chrudim, její 
památky, po kterých provádím zá-
jemce a často velmi zajímavé lidi – 
třeba v poslední době vnučku Alfon-
se Muchy, Jiřího Černého, hudebního 
publicistu a vynikajícího znalce po-
pulární hudby... 

Už 16 let jednou týdně přednáším 
(teď už ve Vodních zdrojích) na téma 
Písmo svaté, liturgie, liturgický rok, 
světci v kalendáři, jednotlivá nábo-
ženství, mytologie,… Stále hledám 
spojení mezi světem náboženství 
a přírodních věd a ukazuji, jak se toto 
odráží v názvech přírodnin. Výsled-
kem jsou výstavy v budově chrudim-
ského muzea: Antické mýty jinak, 
Světové mýty jinak, Náboženství ji-
nak a nyní připravovaná Země a člo-
věk – příběh hmoty a ducha. Ukazuji, 
jak se mýty vracejí do přírodního 
světa. 

Moje soukromá aktivita redaktora 
edice Chrudim a nadšení, práce 
a ochota celé řady dalších lidí přispě-
ly k vydání již 45. svazku drobných 
knížek o historii Chrudimě. 

Podílím se také na organizaci akcí 
jako Noc kostelů a Dny otevřených 

dveří, můj nahraný komentář Vás 

ve filmu provází třeba v Muzeu ba-
rokních soch... 

Milí manželé Pavlíkovi, co Vám dělá 
v současnosti největší radost? 

TP: Jednoznačně moje rodina, moje 
žena, život. Máme 9 vnoučat, vztahy 
s rodinami dětí fungují, děti drží náš 
postoj a pohled na svět. Vedou své 
potomky stejnou cestou a nás do toho 
„zatahují“ jako babičku a dědečka. 
Já učím vnoučky náboženství, jezdí-
me na jejich „srážky“ obdobné našim 
„táčkám“ do Nasavrk a Pardubic. Pa-
tříme do jejich společenství zase 
i s rodinami jejich přátel.  

AP: Všechny naše děti vytrvaly 
ve víře a žijí v ní i se svými rodinami. 

TP: Těší nás chodit do kostela, zvo-
nit (i když tuto funkci přebírá pan 
Beneš)… Jsem rád, že žiju. 

AP: To vše platí i pro mě a navíc 
mám velikou radost z cyklovýletů 
naší farnosti! 

Veliký dík za zajímavou a inspirativní 
chvíli, kterou jsme s Vámi oběma 
strávily. Za vše, o co jste se s námi 
a čtenáři Salvátoru podělili. A se 
sv. Augustinem se modlíme: 
„Děkujeme Ti, Bože, za tvoje dary. 
Kéž nám je ponecháš.“ 

Přejeme Vám pokojné prožití adventu 
a těšíme se na shledanou. 

K. M. a E. V. 

Rozhovor – manželé Pavlíkovi  pokračování ze str. 8 
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Společenství maminek – Zdislávky 

Kde jsou dva, nebo tři v mém jménu, 

tam jsem já uprostřed nich. 

(Mt 18,20) 

Tato věta vystihuje základní myš-

lenku společenství. V naší farnosti 

je několik skupinek, které toto spo-

lečenství tvoří – náboženství dětí, 

setkání mládeže, seniorů, zpěvá-

ků… Dovolte nám, abychom vám 

představily také naši skupinku, 

společenství maminek. 

Začátek našeho společenství sahá 

již do roku 2006. Za patronku jsme 

si zvolily sv. Zdislavu, 

ke které se obracíme v modlitbě 

nejen při našich setkáních, ale také 

v různých životních situacích. 

Scházíme se, pokud je to jen trochu 

možné, jednou za čtrnáct dní, vždy 

ve čtvrtek v 19 hodin na faře. 

V průběhu setkání je čas na modlitbu, 

zpívání, duchovní témata, zamyšlení, 

ale také vzájemné sdílení. Ve svých 

životech prožíváme chvíle radosti, 

ale také chvíle těžké. Čím dál více si 

uvědomujeme, jak důležité je nebýt 

právě v těchto chvílích sám. Veliké 

díky Bohu za to, že se máme. 

Děkujeme také otci Jiřímu, který 

nás duchovně i lidsky doprovází 

nejen při našich setkáních, ale ta-

ké již po několikátý rok při du-

chovních obnovách ve Slavoňově, 

které jsou pro nás velikou nadějí 

a posilou. 

Pokud Vás těchto pár řádek zauja-

lo, přijďte mezi nás. Budeme se 

těšit na setkání. 

Přejeme Vám všem hezké a po-

žehnané dny. 

 

společenství maminek 

        Setkáváme se 
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Připravujeme 

 

2.–4. 12. Adventní duchovní 

 obnova 

4. 12. Mikulášská besídka 

17. 12. Roráty pro děti a snídaně 

 na faře 

24. 12. Vánoční zpívání 

 u jesliček 

26. 12. Vánoční koncerty 

 sboru Salvátor 

1. 1. 2017 Novoroční koncert 

 sboru Slavoj 

7. 1. Tříkrálová sbírka 

11. 2. Společenský večer 

18. 2. Karneval 

24.–25. 2. Ikonopisecká dílna 

3.–5. 3. Ikonopisecká dílna 

 (pokračování) 

24. 3.  24 hodin s Bohem 

4.–12. 5. Novéna před kněžským 

 svěcením 

13. 5. Kněžské svěcení 

19. 5. Primice V. Novotného 

20. 5. Primice P. Soukala 

 

Dětské bohoslužby 

 

neděle:  22. 1., 19. 2., 19. 3.,  

 7. 5., 11. 6.  

 

úterý:  31. 1., 28. 2., 28. 3.,  

 18. 4., 16. 5., 20. 6.  

 

 

Adorace 

 

středa v 19:00 hod.:  

 8. 2., 8. 3., 5. 4.,  

 10. 5., 14. 6. 

 

 

Setkání nad Biblí 

 

středa v 19:00 hod.:  

 4. 1., 18. 1., 1. 2.,  

 15. 2., 15. 3., 29. 3.,  

 12. 4., 26. 4., 24. 5.,  

 7. 6., 21. 6. 



Farní charita – prosíme o podporu 
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Teprve pomalu vstupujeme do ad-
ventního času, avšak na charitě již 
nyní začínáme připravovat organizaci 
Tříkrálové sbírky 2017. Všechnu tu 
nutnou administrativu, která je 
se sbírkou spojena, je potřeba provést 
včas a bez chyb. 

Činnost Farní charity Chrudim je 
z velké míry financována pomocí 
jednotlivých dotačních programů 
Pardubického kraje, města Chrudim 
a dalších zdrojů. Je nepochybné, 
že finance získané z Tříkrálové sbír-
ky významně pomáhají a umožňují 
dofinancovat naše jednotlivé služby. 

Téměř polovinu prostředků jsme 
v letošním roce věnovali na dofinan-
cování pečovatelské služby a služby 
osobní asistence. Naše pečovatelky 
během letošního roku věnovaly na-

šim klientů více jak tři a půl tisíce 

hodin přímé péče. Stejně je tomu 
i ve službě osobní asistence. 

Třetina financí získaných ze sbírky 
pomáhá dofinancovat provoz občan-
ské poradny, kterou letos požádalo 
o radu téměř sedm set klientů. Stále 
slibně se rozvíjí i činnost dobrovol-
nického centra, mimo celoroční čin-
nost bych chtěla zmínit účast našich 
dobrovolníků na Potravinové sbírce, 
která se konala nedávno v Tescu. Po-
lovina vybraných potravin na základě 
smlouvy s Potravinovou bankou bude 
použita pro chrudimské potřebné 
ve spolupráci se SOPRE CR o. p. s. 

Jak vždy uvádíme, přibližně tři až pět 
procent výtěžku sbírky odesíláme 
na zahraniční pomoc. V letošním ro-
ce byla částka určena do Indie na uč-
ňovské školství. Využití těchto pro-
středků, které se sbírají v celé   



Z farních matrik 

 

 
 
 

  Jan (Křtitel) Čmelík 

  Alžběta Chvojková 

  Elena Šťastná 

  Martin Roman Pomezný 

  Adam Ondřej Plhoš 

  Eliška Kolářová 

 

 

 

 

 

   Lukas Norbert Zahálka 

   Max Daniel Sekera 

   Adéla Anna Rejdová 

   Josef Maria Vostrovský 

   Viktorie Eliška Chvojková  
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Farní charita – prosíme o podporu 

diecézi,je pod kontrolou pana bisku-
pa, který působí v dané oblasti, kam 
je pomoc určena. V nedávné době se 
o tom přesvědčilo i několik kolegů 
ředitelů při své odvážné cestě do In-
die. 

S koncem roku se o celé sbírce poři-
zuje přesné vyúčtování, které se 
předkládá Diecézní charitě. 

A jaké máme plány pro rok 2017? 
Především bychom rádi použili část 
sbírky na dofinancování nákupu no-
vého auta pro naše pečovatelky 
(a něco už máme ušetřeno). Provoz 
nejstaršího našeho auta není již příliš 
ekonomický. Dále bychom pomocí 
sbírky rádi pomáhali financovat naše 
služby tak, jako je tomu dosud. Po-
máhat lidem tak, jak to dělají zaměst-

nanci charity, je služba někdy přetěž-
ká, prožíváme mnoho emocí příjem-
ných i truchlivých, mnoho radostí 
a někdy i nepochopení, ale jsem si 
jistá, že všichni moji kolegové dělají 
svoji práci tak, jak v té chvíli nejlépe 
mohou, s pochopení a zejména 
s láskou. 

Třebaže nám teprve začíná advent, 
ráda bych Vás pozvala ke spolupráci 
na dobrém díle, Tříkrálové sbírce 
2017, a prosím Vás tímto o jakouko-
liv pomoc při její realizaci. 

Jménem všech svých spolupracovní-
ků Vám přeji pokojný a naplněný 
adventní čas. 

Bc. Hana Petrusová, 

ředitelka Farní charity Chrudim 

Svátost křtu přijali: 



sobota 24. 12. – Štědrý den 

15:00 vánoční zpívání u jesliček kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 

22:00 půlnoční bohoslužba  kostel ve Vejvanovicích 

24:00 půlnoční bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim    
   

neděle 25. 12. – Slavnost Narození Páně 

8:30  slavnostní mše svatá  kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 

10:30 slavnostní mše svatá  kostel ve Vejvanovicích 

18:00 slavnostní mše svatá  kostel sv. Kateřiny, Chrudim 
 

pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 

8:30 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 
 

pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny 

18:00 mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 
 

sobota 31. 12. – Silvestr 

16:00 děkovná bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 

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

neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok 

8:30  mše svatá   kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
     Chrudim 

10:30 mše svatá   kostel ve Vejvanovicích 

14:00 mše svatá   kostel v Pouchobradech 

18:00 mše svatá   kostel sv. Kateřiny, Chrudim 

Bohoslužby o vánočních svátcích 
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Adventní a vánoční program  

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření 

sobota 17. 12.    9:00–12:00 hod. 

pondělí 19. 12. 15:00–18:00 hod. 

úterý 20. 12.  15:00–18:00 hod. 

středa 21. 12.  15:00–18:00 hod. 
 

Kostel bude o vánočních svátcích otevřen: 

24. 12.  Štědrý den   9:30–18:00 hod. 

25. 12.  Boží hod vánoční  9:30–11:30 a 13:00–18:00 hod. 

26. 12.  Svátek sv. Štěpána  9:30–11:30 a 13:00–18:00 hod. 
 

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

Vánoční zpívání a koncerty 

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

Vánoční koncerty smíšeného sboru Salvátor budou 26. 12. v 15:00 a v 17:00 
hodin. Koncert v 15:00 hod. je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. 
 

Roráty 

Roráty budou v adventu při ranních mších svatých v kostele sv. Kateřiny 
od 7:00 hodin a v sobotu ve farní kapli také od 7:00 hodin. 
 

Roráty pro děti a snídaně na faře 

Rorátní bohoslužba v sobotu 17. 12. bude věnována dětem. Děti si mohou 
přinést lucerničky. Po mši zveme všechny na již tradiční snídani na faře. 
 

Stavění stromků a betlémů 

Bude v pátek 23. 12. od 9 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a od 10 hodin v kostele sv. Kateřiny. Prosíme zvláště muže o pomoc 
se stavěním a ženy na úklid kostela. 
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