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KKDYŽDYŽ  DOLÉHÁDOLÉHÁ  KŘÍŽKŘÍŽ......  
  

Ježíši, jako Syn máš  
odvěkou blízkost  
Otcovu, žiješ v ní,  
v tichu noci, na opuš-
těných místech se  
do ní budeš tady  
na zemi znovu nořit. 
Přijímáš lidství, máš 
místo pod milujícím 
srdcem Matky.  
V Betlémě tě ovine 
plenkami, ale ještě 
víc svou láskou. Josef 
tě bezpečně střeží 
a provází tvým dět-
stvím, jsi „syn tesa-
řův“. U Jordánu se  
k tobě přihlásí Otec 
nebeský: „Jsi můj 
milovaný Syn.“ Při-
jdou učedníci, přijdou 
zástupy, žasnou nad 
tebou, nad tvými zá-
zraky, nad tvými slo-
vy, učíš, jako ten, kdo 
má moc. Obdivují tě, 
provází tě, následují 
tě, jsou ti oddáni. 
Však už v této době na 
tebe doléhá kříž. Pro ně-
které jsi totiž nežádoucí. 
Pokouší tě, radí se, jak tě 

zničit. Přichází, těžce  

 

doléhá kříž, když tě přítel 
zradí. Prodá tě. Další, 
který ti byl oddán, tě  

třikrát zapře. Ostatní tě 
opustí a utečou. To už  
na tebe opravdu doléhá 
kříž. Vztáhnou na tebe 
ruce a odsoudí tě ti, kteří  

                                                                                                                                                                                                

slouží v domě tvého  
Otce. Když tě předhodí 
úředníkovi – cizozemci, 

pak už dolehne kříž  
i na tvá ramena.  
Odsoudí tě a přibijí  
na něj. Potřásají hla-
vou, vysmívají se, 
žízníš, jsi v temnotě: 
„Proč jsi mě opus-
til?“ Dolehl na tebe 
kříž, nic nemůžeš 
dělat, nemůžeš kázat, 
nemáš podobu, ani 
krásu, nikdo tě neob-
divuje. Přesto právě 
teď, když doléhá 
kříž, konáš nejvíc, 
otvíráš všem cestu  
k životu. Pomoz mi 
na tebe vzpomenout, 
když na mě dolehne 
kříž. Ať tebe vidím,  
když chybí blízkost, 
když chybí přijetí, 
když chybí světlo, 
když chybí zdraví, 
když chybí radost. 
Pomoz věřit, že prá-

vě tehdy se otvírá cesta… 
když doléhá kříž. 

  otec Jiří 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Farní poutě 

Již odedávna se lidé vydávali  
na pouť, na poutní místa. Smyslem 
jejich cesty bylo vzdát dík nebo 
vznést prosbu k Bohu. Toto chceme 
udělat i my, vždyť každý máme zač 
děkovat i za co prosit. 

V letošním roce 100. výročí zjevení 
Panny Marie ve Fatimě se chceme  
i my připojit k fatimským poutníkům. 
Důvodem je také to, že Vojta 
s Petrem budou mít kněžské svěcení 
právě 13. května, v den výročí fatim-
ského zjevení. Nebudeme putovat  
až do Fatimy, ale o něco blíže –  

do Koclířova u Svitav, kde Fatimský 
apoštolát během svého působení  
vybudoval poutní místo – Českomo-
ravskou Fatimu. Na pouť se vydáme 
v sobotu 17. června. V Koclířově  
budeme mít mši svatou v kostele  
svatého Alfonse a Panny Marie 
Fatimské, poté bude výklad o Fatim-
ském apoštolátu, společný oběd  
a prohlídka areálu. Cestou zpět  
se ještě zastavíme v Litomyšli 

v některém ze zdejších kostelů. Této 

pouti bude předcházet v pátek  
16. června v našem kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie modlitba Večeřa-
dla se sochou Panny Marie. Tak vás 
srdečně zvu do blízkosti Panny Marie 
v tuto dobu milosti.  

Další pouť, na kterou se chceme letos 
vydat, je pouť po jihočeských  
a rakouských klášterech. Termín je 
od čtvrtka 28. září do soboty 30. září. 
Navštívíme Tábor-Klokoty, Zlatou 
Korunu, Kájov, Zwettl, Melk, Vyšší 
Brod a Římov. Samozřejmě nevyne-
cháme Nové Hrady, kde budeme 
ubytováni. Mnozí máte v paměti vy-
dařené putování po západočeských 
klášterech v květnu roku 2015. A tak 
vy, kteří jste byli na západě, i vy, co 
jste nebyli, vydejte se s námi na jih.  

Na obě pouti letošní i na velkou pouť 
roku příštího, o které již přemýšlíme, 
zve farní cestovní kancelář. 

        pp 

 

 

 
Kříž zvaný Závišův  
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Kněžské svěcení Vojty Novotného  
a Petra Soukala se již blíží. Na faře  
se pravidelně schází primiční skupi-
na, která připravuje primice našich 
budoucích novokněží. Pracovní sku-
pina má asi 15 členů – garantů  
za jednotlivé oblasti, které je třeba 
zabezpečit. Přinášíme několik kon-
krétních informací ohledně kněžské-
ho svěcení a primicí.  
 

 Kněžské svěcení Vojty Novotného 
a Petra Soukala bude v sobotu  
13. května v 10 hodin v Hradci Krá-
lové v katedrále Ducha svatého.  
Na svěcení bude možné jet společně 
autobusem nebo individuálně. 

 Abychom budoucí novokněze  
duchovně podpořili, budeme se  
od čtvrtka 4. května do pátku  
12. května vždy v 19 hodin společ-
ně modlit novénu. 

 O týden později čeká naši farnost 
velká slavnost – budeme slavit hned 
dvě primiční mše svaté. V pátek  
19. května od 16 hodin bude 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

primice Vojty Novotného a v sobotu 
20. května od 14 hodin bude primi-
ční mše Petra Soukala. Po obou 
mších jste všichni zváni na setkání 
s novokněžími a pohoštění ve vel-
kém sále Muzea. 

 Aby byla tato velká slavnost oprav-
du vydařená, je třeba se na ni při-
pravit. Proto prosíme o pomoc 
s velkým úklidem kostela v sobotu 
8. dubna a také o úklid fary 
v sobotu 29. dubna, vždy od 9 ho-
din.  

 Již v minulém čísle Salvátora jsme 
prosili o pomoc se zajištěním  
pohoštění. Naléhavě prosíme ženy  
o napečení koláčků, případně něče-
ho suššího ke kávě, a také o pomoc 
s obsluhou a mytím nádobí 
v muzeu. Nedaří se nám získat  
potřebný počet lidí, abychom mohli 
toto dobře zajistit. Prosíme, pokud 
můžete, přihlaste se včas, abychom 
mohli s vaší pomocí počítat.  

 Pokud někdo můžete ubytovat  
od pátku 19. 5. do neděle 21. 5. stu-
denty konviktu, budeme rádi, když 
se ozvete. 

 Všechny informace týkající se svě-
cení a primicí, včetně kontaktů  
pro nabídnutí pomoci, najdete také 
na farních stránkách na adrese: 
http://www.farnost-chrudim.cz/primice. 

        pp 

Kněžské svěcení a primice 

 

 

http://www.farnost-chrudim.cz/primice
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V minulých letech jsme v naší farnos-

ti třikrát pořádali kurzy Alfa. Účastní-

ci se v nich mohli dozvědět, nejen 

proč je dobré věřit v Boha, ale také 

upevnit a posílit svůj vztah 

s Hospodinem a zakusit sílu spole-

čenství. Celkem kurzy Alfa absolvo-

valo přes 55 účastníků, především 

z řad hledajících. Někteří z nich  

se připravují nebo již přijali křest, jiní 

prohloubili svůj vztah k Pánu, jiní  

se zamysleli nad svým životem, jeho 

hodnotami a jistotami. Každý má  

jinou cestu. Co je však společné, 

vždy při skončení kurzu účastníci vo-

lali po jeho pokračování. 

Když jsme se zamýšleli, jak dále  

a zda i letos na podzim pořádat další 

Alfu, vyplynulo nám to jinak. Ne-

chceme stále jen začínat. Myslíme si, 

že nazrál čas pokročit dále. Proto 

jsme absolventům Alfy nabídli pokra-

čování – kurzy Beta. V něčem jsou  

s Alfou podobné, v něčem rozdílné. 

Základem večera je kratší promluva 

na dané téma, na kterou navá-

že diskuse. Ta umožní ujasnit si a do-

plnit potřebné informace a zkušenosti 

k přednášenému tématu. Kurzy probí-

hají každý první čtvrtek v měsíci, cel-

kem po 8 večerů. První Betu na téma 

Dnešní člověk a křesťanství jsme za-

čali 2. března, kurzy budou pokračo-

vat až do prosince. Další probíraná 

témata se budou věnovat například 

otázce Boží vůle, zla, lásky, křtu  

či smrti. Na první setkání Bety přišlo 

přes 30 účastníků. Máme z toho  

radost. 

Chceme vám moc poděkovat za mod-

litební i jinou podporu kurzů Alfa  

a o modlitbu prosíme i pro Betu. 

Vždyť vaše modlitby nás nesou,  

to jsme při Alfě poznali mnohokrát. 

A tak pojďme spolu s účastníky ces-

tou ke Kristu, který je Alfa i Omega 

našeho života… 

         pp 

Kurzy Alfa, Beta … a Omega 
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Půst není hladovka 

Nejsem dlouho křesťanem, je to tepr-
ve 25 let, co jsem přijala Ježíše jako 
svého spasitele. Bylo to v době mé 
těžké životní krize, když jsem 
v zoufalství držela dosti dlouhou hla-
dovku, během níž jsem usilovně četla 
Bibli. Poctivě od první kapitoly až  
do poslední, měla jsem dost času – 
byly zrovna prázdniny. Hodně jsem  
o tom, co čtu, přemýšlela a prožívala 
jsem to, co vědí všichni studenti,  
že nejlépe mozek funguje při hladu  
a po dobrém jídle fungovat odmítá. 
Skrze tuto úžasnou knihu jsem uděla-
la ten krok do virtuálního 
Božího prostoru a stala 
jsem se Božím dítětem,  
dědicem všech zaslíbení,  
o kterých se v Bibli hovoří.  

Mé problémy se vyřešily, 
dostudovala jsem universi-
tu, začala jsem žít novým životem. 
Prožila jsem totiž ten zázrak, že mo-
hu mluvit se svým nebeským Otcem, 
ptát se ho na radu a slyšet, že mi od-
povídá. Našla jsem podobně praštěné 
lidi – křesťany, svou novou rodinu. 
Společně jsme se modlili za různé 
věci, a když bylo potřeba, šli jsme  
i do půstu. Tak, jak je to v Bibli psá-
no – půst bez jídla, (v tom se mi ho-
dily mé zkušenosti s dlouhou hladov-
kou), ale i přísný půst, jako se postili 
v Ninive po Jonášově volání o Bo-
žích trestech. Obvykle nám Bůh uká-
zal, co děláme špatně a z čeho je za-
potřebí učinit pokání. No, znáte  
to sami, když člověk dobře jí a vše  

se mu daří – zpohodlní, ztloustne  

a postupně snižuje laťku svých náro-
ků. Ani si nevšimneš a začneš se při-
způsobovat okolí, staneš se tolerantní 
i k záležitostem, které jsou už hřích. 
A co je nejhorší – Boží hlas slyšíš 
stále slaběji a posléze vůbec. Tvá du-
še ztratí citlivost na Boží vedení.  
Je to, jako když krájíš nožem a nena-
brousíš ho, za čas se stane tupým  
a už ho nabrousit musíš.  

Ano, souhlasím, že postní čas je čas 
odříkání, ale myslím, že kdyby  
si Ninivští jen odřekli koukání na te-
levizi, nebo místo autem jeli do práce 

na kole, asi by to Bůh  
za „odvrácení od jejich zlé 
cesty“ nepokládal a město 
by bylo zničeno. Někdy  
je prostě naše osobní slepota 
tak velká, že ji protrhne 
pouze půst bez jídla i vody! 

A výsledkem je, že Bůh srdcem 
zkroušeným nepohrdne a slepým  
se navrátí zrak! Přestane kritizovat 
druhé lidi a konečně spatří „břevno 
v oku svém“. A nejen to, ale často 
ten půst pohne skálou a objeví se pra-
men živé vody tam, kde celá staletí 
byla pustina. Rozhádané rody se po-
koří a usmíří, znepřátelené země 
ukončí války a propustí zajatce  
na svobodu. Namísto pomsty rozkve-
te milosrdenství a svornost.  

Ale jak říká jeden moudrý muž –  
velké věci se začínají na kolenou  
před Boží tváří. V modlitbách, půstu 
a pokání. (Žalm 51) 

        Ester I. Z. 
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Rozhovor – Eva Novotná a manželé Soukalovi   

Radujeme se ze dvou nadcházejících 
primicí. Víme, že na tom, kam se Voj-
těch a Petr dostali, má největší záslu-
hu náš Pán. Ovšem rodiče  
a rodina jsou první, kdo cestu Páně 
otevírají. Obrátily jsme se proto  
na MUDr. Evu Novotnou a Ing. Lud-
milu a Ing. Petra Soukalovy, mamin-
ku a rodiče našich novokněží, a požá-
daly je, aby nám dali nahlédnout  
do zázemí, ze kterého vyšlo rozhodnu-
tí jejich synů. 
 

Kde byli chlapci pokřtěni, kde přijali 
první Nejsvětější svátost oltářní, kde 
byli biřmováni... prostě, jaké byly 
jejich první kroky ve víře? 

Eva Novotná – EN: Vojta byl  
pokřtěn v mé domovské farnosti –  
v Bohutíně u Příbrami. První svaté 
přijímání přijal na Svaté Hoře, ale 
biřmován už byl tady v Chrudimi 
před 11 lety. 

Manželé Soukalovi – LaPS: Petr 
prožil své první kroky ve víře v Chru-
dimi. Pokřtil ho P. Zahálka, v hodi-
nách náboženství ho vedl RNDr. To-
máš Pavlík a pan Ondráček. První 
svaté příjímání mu podal P. Smola. 
Biřmován byl roce 2006 tehdejším 
otcem biskupem Dominikem. Minis-
troval od útlého dětství. 
 

Jaké bylo Vaše rodinné zázemí, kdo 
kromě Vás Vaše syny ovlivnil  
a inspiroval?  

EN: V mé i manželově rodině byla 
víra tradiční. Návštěva kostela, svěce-
ní nedělí a svátků byly samozřejmos-
tí. Do Vojtových 10 let jsme bydleli  
v Příbrami ve stejném domě jako ro-
dina mé sestry. Tam na Vojtu působil 
jak bratr Standa, tak i jeho čtyři bra-
tranci, všichni starší než on, kteří ho 
vtáhli do společenství mládeže. Kaž-
dý z nich se učil na nějaký hudební 
nástroj a hráli i v kostele v rytmické 
skupině podobné Hlubokému koření. 
Jezdili také na „chaloupky“ a farní 
tábory. V Chrudimi ho ovlivnila i ba-
bička Marie Novotná, středoškolská 
profesorka, která se víry a nedělní 
účasti na mši svaté nevzdala ani  
za komunismu a až do stáří se navště-
vovala s kněžími a dopisovala  
si s nimi. 

LaPS: Oba jsme z věřících rodin, Li-
duška z Hanušovic a já z Proseče  
u Skutče. Zajímavé je, že oba dědeč-
kové byli železničáři a babičky  
se znaly, protože spolu vařily za naše-
ho mládí na tajných křesťanských 
táborech na Americe v Klášterci  
nad Orlicí, kde jsme se seznámili  
i my dva. Děti tedy žily víru i u pra-
rodičů, s kterými – hlavně ti dva star-
ší – jezdili také na poutě. A podobně 
jako u Vojty i u Petra hrálo význam-
nou roli společenství mladých, for-
movaly ho tábory na Americe. 
Všechny naše čtyři děti prošly animá-
torským kurzem, kde si prohloubily 
náboženské vzdělání a získaly mnohá 
přátelství s vrstevníky i kněžími. 
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Máte už tradici kněžského povolání 
u Vás v rodině? 

EN: Bratranec mé maminky P. Fran-
tišek Štverák (1909–1956) byl fará-
řem ve Chvalech a později vikářem  
a arcibiskupským notářem. 10 let byl 
vězněm dvou totalit, nacismu 
a komunismu. 
Prošel koncen-
tračním táborem 
v Dachau, kde 
pomáhal svému 
spoluvězni 
a později i příteli 
kardinálu Berano-
vi. Po r. 1949 byl 
vězněn na Pan-
kráci, v Ruzyni  
a nakonec inter-
nován v Želivě, 
odkud se s defini-
tivně podlome-
ným zdravím vrá-
til v roce 1954. 
Svědčil proti vá-
lečným zločin-
cům. Sepsal pa-
měti, které vyšly 
díky jeho neteři v roce 2014 pod ná-
zvem „I zvíře mělo více útrpnosti než 
člověk“. Vojta si je ve zkrácené verzi 
stáhl z internetu. 

LS: Maminčin strýc Jiří Havránek 
byl kapucín, primici měl v roce 1921 
a sloužil také 15 let v Rábech u Par-
dubic u sester vincentek. V padesá-
tých letech zažil komunistické  

ponižování při internaci v Králíkách.  
Zemřel roku 1970. 

PS: Můj bratranec z otcovy strany  
P. Vladimír Janouch působí v Novém 
Městě nad Metují a dobře se zná  
i s naším otcem Jiřím. 
 

Vaše rodiny vytr-
valy ve víře  
i v dobách útisku. 
Jaké máte vzpo-
mínky na toto  
období? 

EN: Můj tatínek 
byl horník a ma-
minka pracovala  
v zemědělství,  
a tak jim komu-
nisté neměli co 
vzít. Spíš se za-
měřili na nás děti. 
Ředitel školy hro-
zil, že nám se se-
strou nedá dopo-
ručení ke studiu, 
když rodiče ne-
stáhnou moji při-

hlášku do náboženství. Otec mu řekl, 
že není šašek, který jeden den něco 
podepíše a druhý den to zruší. Mě 
zachránil rok 1968, ředitel nevěděl, 
jak se situace vyvine, víru mi do po-
sudku neuvedl a já jsem šla studovat 
dle své volby. 

PS: My všichni jsme se museli  

Rozhovor – manželé Soukalovi a Eva Novotná   

pokračování ze str. 6 

pokračování na str. 8 
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nejprve vyučit – já v Transportě –  
a teprve potom pokračovat ve vzdělá-
ní. 

LS: Já jsem zase musela jít mimo náš 
okres – na střední školu železniční  
do Letohradu. 
 

Ale zpět k Vašim synům. Kdy a jak 
jste se dozvěděli o jejich rozhodnutí 
stát se knězem? 

EN: Vojta je velmi nadaný matema-
tik, hrál na housle a šachy, ale  
o kněžství u nás nepadla žádná zmín-
ka. Vybral si jako profesi matematiku 
a vystudoval MF UK. O svém povo-
lání mluvil asi nejdřív s P. Smolou, 
který ho vzal k otci biskupovi. Ten 
mu doporučil oznámit to nic netuší-
cím rodičům a dokončit poslední roč-
ník studia matematiky. To jsme oce-
nili, protože mu to dalo rok na roz-
myšlenou. Své rozhodnutí už později 
nezměnil a i my jsme je přijali 
s radostí. 

LaPS: Určitě jsme nebyli první,  
s kým to řešil. Byl mladý, před matu-
ritou. Takové rozhodnutí zraje. Prav-
děpodobně nejprve o tom mluvil  
s Vojtou, protože oba v té době kon-
čili jednu etapu svého života. Formo-
vali ho P. Smola, přátelé a kněží  
ze společenství a animátorského kur-
zu. My jsme se to dozvěděli v období 
přijímacích zkoušek na vysokou ško-
lu. Nezaskočilo nás to, nebyl to šok, 

byl to úžas, nádherný pocit a vy-

znamenání. Samozřejmě jsme nebyli 
proti a stále se z toho radujeme. Mod-
litbami ho podporují i babičky a dě-
dečkové – ten hanušovický už z nebe. 

 

Jaké vlastnosti u svých synů oceňu-
jete, které rysy nesou po předcích, 
které schopnosti dokázali s pomocí 
Boží nejvíce rozvinout?  

EN: Vojta měl vždycky postřeh, 
„pálilo mu to“. Naučil se velmi brzy 
samostatně a dobře rozhodnout a věci 
aplikovat. Je vyrovnaný, umí přijímat 
život s tím, co přináší. Má dobré  
nápady, je aktivní, dokáže lidi stme-
lovat. Myslím si, že je skromný a po-
zorný. Už jako dítě byl všímavý  
k tomu, co lidé potřebují, aby mohl 
pomoci. Neumím úplně posoudit,  
po kom kterou vlastnost zdědil,  
ale matematiku má po chrudimském 
dědečkovi. 

LaPS: Petr dokáže bezprostředně  
navazovat kontakt s lidmi, má smysl 
pro humor, má také cit pro jazyk  
a literární vlohy. To zdědil z obou 
stran.  

PS: Můj dědeček, Jindřich Soukal, 
byl vesnický písmák, který napsal 
mnoho básní, z nichž některé jsou 
dodnes oblíbené. Vzpomeňte si  
na verše, kterými končil své povídání 
o Chlumku kostelník pan Jirásko  
při naší farní pouti na Chlumek  
u Luže. Ty napsal dědeček. 

  

Rozhovor – manželé Soukalovi a Eva Novotná   

pokračování ze str. 7 
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pokračování na str. 10 

LS: I můj tatínek rád veršoval a reci-
toval. A Petr asi nese v sobě i jeho 
smysl pro vtip, který mohly v jeho 
veršovaných Mikulášských pohád-
kách ocenit nejen děti. 

Oba obdivujeme, jak Petr dozrál.  
Na rozdíl od časů na základní škole 
ho teď studium baví, využívá každé 
příležitosti k rozšiřování svých zna-
lostí, věnuje se s vervou jazykům. 
Naučil se trpělivosti a sebeovládání. 
Trochu s obavami jsme přijali zprávu 
o vyslání na studia do Říma. Mysleli 
jsme si, že ztratí kontakt s bohoslovci 

a kněžími doma, ale opak byl  

pravdou. Byly to požehnané 3 roky  
v Římě. 

(Poznámka: Vojtěch a Petr rozvíjeli  
v Římě společně svá tvůrčí nadání.  
S obdivem a pohnutím jsme vloni vy-
slechly jejich skladby o proroku Jo-
nášovi a svatém Janu Křtiteli.) 
 

Jak Vojta a Petr prožívají své povo-
lání jáhna, co Vám vyprávějí? 

EN: Vojta prožívá své jáhenství  
v Poděbradech s nadšením, vede 
„spolčo“, učí náboženství, připravuje 

 

Rozhovor – manželé Soukalovi a Eva Novotná   

pokračování ze str. 8 
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děti k 1. svatému přijímání. Na faře 
bydlí s dvaasedmdesátiletým proboš-
tem P. Vladimírem Hronkem, který 
kdysi krátce působil i v Chrudimi.  
O víkendech do farnosti jezdí ještě 
jeden starší kněz z Kutné Hory. Vojta 
má i hojnost fyzického cvičení  
na rozsáhlé farní zahradě. Ve všední 
dny chodí na obědy do jídelny hotelo-
vé školy, kde se seznamuje i s lidmi 
mimo kostel. Je soběstačný, pere si,  
v sobotu a v neděli si vaří. Je v kon-
taktu s dalšími spolubratry. V žádném 
případě se necítí osamocený, hodně 
cestuje nejen po farnosti, schází se  
s přáteli z Nepomucena i z Prahy.  

LaPS: Petr bere jáhenství za své. 
Snaží se sloužit naplno. S radostí při-
jal vyslání otce biskupa Jana do služ-
by v olomouckém Konviktu. Se svý-
mi svěřenci pracuje denně a snaží se 
jim předat ze sebe to nejlepší. Stále 
hledá nové formy, jak své 
„konvikťáky“ zaujmout. Na nás ale 
nezapomíná, pravidelně v neděli ve-
čer „skypujeme“, abychom o sobě 
vzájemně věděli. 
 

Co byste svým synům přáli, za co se 
modlíte? 

EN: Každá matka přeje svému dítěti, 
aby ho naplňovalo to, co si vybralo. 
Modlím se za to, aby žil s Bohem. On 
mu pomůže nést těžkosti, které jistě 
přijdou. S Ním překoná i případné 
zklamání z lidí. 

LaPS: Přejeme mu, aby zůstal v pev-
ných sourozeneckých vztazích. Kéž 
mu vydrží krásné společenství jáhnů  
i kněží, aby měl kolem sebe lidi, kteří 
jsou mu blízcí. Aby radost 
z povolání, kterou pociťuje na počát-
ku, nevyprchala ani přes těžkosti, kte-
ré ho čekají. 
 

Jaké radosti a starosti Vám přináší 
blížící se kněžské svěcení a primice? 

EN: Radost samozřejmě mám. Cítím 
podporu celé farnosti. Nedělám  
si starosti díky obětavé práci farníků, 
kteří si rozdělili úkoly a povinnosti. 
Chci jim za to moc poděkovat. Prostě 
u mě převažuje radost. 

LaPS: Máme velikou radost ze svě-
cení i primice, ale i z toho, že se našlo 
mnoho ochotných lidí, kteří se přihlá-
sili do přípravného týmu. Moc si toho 
vážíme a děkujeme všem, kteří se  
jakýmkoliv způsobem zapojí. Jsme 
rádi, že farnost bere Vojtu a Petra  
za své, modlí se za ně a podporuje je. 

Moc Vám děkujeme za oba rozhovory 
a dva krásné večery ve Vaší společ-
nosti. Jsme Vám vděčné nejen za čas, 
který jste nám věnovali, ale přede-
vším za to, jak jste všechny své děti 
vychovali. Už nyní vykonaly pro far-
nost mnoho dobrého a dělají jí oprav-
du čest. Připojujeme se k Vašim mod-
litbám za ně a jistě v tom nejsme  
samy.                                                                
   K. M. a E. V. 

  

Rozhovor – manželé Soukalovi a Eva Novotná   

pokračování ze str. 9 
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Ikonopisecká dílna  Božský mistře 

„Božský mistře, 

horlivý umělče všeho stvoření, 

osvěť pohled svého sluhy, 

chraň mé srdce, drž a veď mou ruku, 

abych s úctou a dokonalostí mohl 

představit Tvou podobu ke slávě, 

radosti a kráse Tvé svaté církve.“ 

(modlitba ikonopisce před započetím 

díla) 

 

Již proběhlá ikonopisecká dílna  

(3.–4. 3. a 10.–12. 3.) se nesla ve vel-

mi přátelském duchu. S velkým oče-

káváním jsme všichni naslouchali 

bratru Šimonovi, který nás 

s trpělivostí zasvěcoval do psaní 

ikon. 

V prvním pátečním večeru nás čekala 

odborná přednáška doc. Karla Slád-

ka, která nám dodala informace týka-

jící se východního vyznání, symbolu 

a smyslu ikon a ikonopisectví.  

Že vše, co je napsané, má svůj smysl 

a význam. Každá linka, barva, veli-

kost má své opodstatnění, svou řeč. 

Každá vrstva levkazu a barvy  

(a že jich tam ukrytých je) od tmavé 

k prosvětlování má svůj význam.  

Tak jako ikonopisec tvoří ikonu po-

mocí světla, tak i lidská víra dochází 

od tmy k většímu poznání a světlu. 

Hloubka modlitby je ukrytá v ikoně. 

K modlitbě pak máte vztah skrze 

svou ikonu.  pokračování na str. 12 



Ikonopisecká dílna  Božský mistře 

 pokračování ze str. 11 
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Do psaní ikon jsme nebyli vtaženi  

jen my, ale s námi i naše rodiny.  

A tak i při našich pozdních přícho-

dech domů, někdy i po půlnoci, 

dokázaly naslouchat našemu nadšení, 

pochybám, radosti i poznání. Jejich 

podpora byla úžasná. A my plni doj-

mů jsme nedokázali někdy ani 

usnout. 

První víkendové setkání se neslo 

v duchu přípravy dřevěné desky.  

Nanášení klihu, lepení plátna, opět 

nanášení klihu, tentokrát s plavenou 

křídou (tzv. levkaz), schnutí pomocí 

fénů, broušení a znovu nanášení  

levkazu, bylo několikavrstvé, nejen 

víkendové, ale i celotýdenní, kterého 

se ujal pan Kopecký, a tak 2x denně 

provoněl celý jejich dům levkazem  

a 2x denně zaprášil broušením desek 

všech účastníků. Díky, Vildo, a nejen 

Tobě! 

Týdenní domácí tvoření mezi víken-

dy se neslo v duchu překreslování, 

gumování, rozměřování. A znovu 

pochybnosti a uvědomění si hloubky 

a úcty k tvoření, hloubky modlitby.  

A tak jsme se po týdnu opět setkali  

a pod odborným vedením začali 

psát… 

K psaní se používalo žloutkové tem-

pery a přírodního práškového pig-

mentu pocházejícího převážně 

z hornin. Žloutkovou temperu získá-

me tak, že pouze vaječný žloutek 

smícháme s vodou, vznikne tzv. va-

ječná emulze, která se používá  

na zpracování barev pomocí skleně-

ného třidla. Vaječná tempera tím zís-

kává na „svítivosti“. Tradiční techni-

ka ikonopisu používá pouze přírodní 

materiály a pomůcky, přes dřevěné 

desky až po samotné štětce (převážně 

z veverky nebo kuny). 

Kolikrát se každý z nás nořil do mod-

litby ikonopisce, abychom s úctou 

dokázali představit Krista! 

A stálo to za to. Máte vztah, vztah 

k psaní ikon, k modlitbě, k četbě 

ikon. Při psaní vaše modlitba není 

roztěkaná, mysl vám nikam 

„neujíždí“ (do starostí a povinností 

všedních dní). Vaše modlitba je ce-

listvá a vrstvená stejně jako psaná 

ikona. 

Dalším závěrečným zážitkem bylo 

svěcení ikon ve farní kapli, kde ne-

chyběl originál našeho Salvátora, kte-

ré bylo završeno dotekem ikony  

a zázračného obrazu. A tak naše iko-

ny jsou i naší hlubokou modlitbou, 

kterou jsme měli možnost prožít. 

Díky Bohu a všem, kdo připravili 

ikonopiseckou dílnu a podíleli  

se na možnosti toto zažít.         

                 Pavla Čáslavská  
 



Z farních matrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Jan Dolejší 

Vlasta Kristýna Zahradníková 

Petr Zdeněk Víšek 
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Zprávy z pastorační rady 

V úterý 14. března pastorační rada  

na svém prvním setkání v tomto roce 

řešila zejména pořádání kurzů Beta  

a Alfa, malou a velkou pouť farnosti 

(kdy a kam), nový oltář a prezentaci 

jeho návrhu, kněžské svěcení 

(novéna před svěcením, autobusy  

do Hradce Králové) a primice, koná-

ní farního dne a program Noci koste-

lů. Zazněly také informace o postní 

duchovní obnově, účtu pro uprchlíky, 

a opravách kostelů NPM, sv. Kateři-

ny, sv. Bartoloměje (Kočí) a věžičky 

na faře.        

Svátost křtu přijali: 

 

 

Josef Bureš (*1931) 

Miroslava Staňková (*1943) 

Blanka Hlavatá (*1965) 

Václav Zeman (*1948) 

Václav Žemlička (*1931) 

Jan Malý (*1926) 

Dagmar Pavlíková (*1927) 

Pavel Kunst (*1945) 

Antonín Ondráček (*1934) 

 

 

Iva Načevová (*1946) 

Miloš Broďák (*1944) 

Jaroslav Radovnický (*1934) 

Dagmar Jeníčková (*1935) 

 

 

 

Ve farnosti jsme se rozloučili: 

bn 



       Setkáváme se  společenství seniorů 
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Již několik let jedno úterý v měsíci  

se scházejí senioři farnosti z Chrudi-

mi a okolí v 15 hod. ve velmi pěk-

ném farním sále u nazdobeného stolu 

a v zimních měsících u sálavého tep-

la krbových kamen. 

Každé setkání začínáme modlitbou, 

někdy písní z Kancionálu, promítá-

ním zajímavostí z církevního a spole-

čenského života. Čteme také rádi 

„Modlitbu ve stáří“ – text od sv. 

Františka Saleského, která je pro nás 

seniory velmi poučná. 
 

 

 

 

Jsme velice rádi, když nás někdy na-

vštíví náš P. Jiří Heblt a něco zajíma-

vého nám poví a našemu společenství 

požehná. 

Potom je volná zábava při občerstve-

ní, které přinášíme. Pokud má někdo 

z nás životní jubileum, zazpíváme 

mu, V. Satorie zahraje na harmoniku. 

Za přípravu našeho setkávání seniorů 

na faře patří náš dík paní Ing. Petře 

Pudilové a Marii Šmídkové. Děkuje-

me a věřte, líbí se nám to a těšíme se 

na další shledání.             

   J. B. a A. S. 
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Modlitba ve stáří  sv. František Saleský (+1622)  

 

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu  

a jednoho dne budu starý. 

Chraň mě před domněnkou, že musím  

při každé příležitosti 

a ke každému tématu něco říci. 

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku  

záležitosti druhých. 

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,  

ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval. 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat  

– ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. 

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.  

Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste rok od roku. 

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,  

když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. 

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší  

skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. 

Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit. 

Drž mě, abych byl, jak jen je možno, laskavý.  

Starý morous je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar,  

abych se také o nich dovedl zmínit. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – 

bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. 

Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. 

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím  

a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se  

o to pokoušel. 

Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ 

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky,  

ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale vděčný a připravený 

ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. 

Amen. 
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BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 

Svátost smíření před Velikonocemi 
pá. 7. dubna 16.00–18.00 kostel NPM 
po. 10. dubna 15.00–18.00 kostel NPM 
út. 11. dubna 15.00–18.00 kostel NPM 
st. 12. dubna 15.00–18.00 kostel NPM 

 

13. dubna 

Zelený čtvrtek: Památka ustanovení Večeře Páně 
18.00 mše svatá s obřadem umývání nohou – kostel NPM 

20.00–24.00 bdění v Getsemanské zahradě – kaple na faře 
 

14. dubna 
Velký pátek: Památka umučení Páně 

den přísného postu 
8.00 liturgie hodin – kostel NPM 
15.00 křížová cesta – kostel NPM 

18.00 velkopáteční obřady – kostel NPM 
20.00–8.00 noc bdění – kaple na faře 

 

15. dubna 

Bílá sobota: Den tiché modlitby a bdění u Božího hrobu 
8.00 liturgie hodin – kostel NPM 

9.30–18.00 adorace u Božího hrobu – kostel NPM 

Velikonoční vigilie: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
20.00 velikonoční vigilie, mše svatá (s nedělní platností) – kostel NPM 

Po skončení obřadů jste zváni na agapé na faře. 
 

16. dubna 

Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

8.30 mše svatá – kostel NPM 
10.30 mše svatá – kostel Vejvanovice 
18.00 mše svatá – kostel sv. Kateřiny 

Žehnání pokrmů při všech mších svatých. 
 

17. dubna 

Pondělí velikonoční 
8.30 mše svatá – kostel NPM 

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

