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Nejsvětější Trojice 

– náš život 

Obraz vinného kmene 

z Janova evangelia 

(Jan 15) rád interpre-

tuji s jistým posu-

nem. Pomáhá mi tak 

svou jednoduchostí, 

abych se alespoň při-

blížil k propastnému 

tajemství Božího ži-

vota a uvědomil si, 

k jaké vznešenosti  

a kráse jsem jako 

Kristův učedník  

pozvednut. Bůh pře-

bývá v nedostupném 

světle, nikdo nemůže 

vidět Jeho tvář. Moh-

li ho spatřit jen  

někteří, a to jen zeza-

du, když přecházel. 

Boha Otce, který je  

ve skrytosti, předsta-

vují v mé interpretaci 

hluboké kořeny révy. 

Z Něj, z hlubiny tajemství, 

všechno vychází. Z kořenů 

vyráží a postupně nad ze-

mí sílí vinný kmen. To je 

Otcův Syn, kterého On 

sám posílá ze svých hlu-

bin. „Slovo se stalo tě-

lem.“ Slovo Páně naplňuje 

celý svět. Tajemné božství 

se tak stává viditelným: 

„Kdo viděl mě, viděl Ot-

ce.“ může pak říct Ježíš. 

Z kořenů kmenem až 

k výhonkům proudí živo-

todárná míza. To je Duch 

svatý. Syn je plný Ducha, 

jeho krásy a moci, je to 

Jeho druhé já. Chce ho dát 

v míře neomezené. Proto 

povolává lidi a právě 

skrze bolest i radost 

Velikonoc činí svý-

mi živými ratolestmi 

nás, kteří jsme v Něj 

uvěřili. Připojujeme 

se k Pánu, živému 

kmeni, a my sami  

se stáváme Jeho  

součástí. Z kořenů  

- od Otce - se skrze 

kmen - Syna - vylé-

vá životodárná míza. 

Duch svatý přichází 

až k nám. Boží život 

je v nás. Proč? Aby-

chom přinášeli jeho 

ovoce, ovoce Ducha 

(Gal 5,22-23): lásku, 

radost, pokoj, trpěli-

vost, vlídnost, dob-

rotu, věrnost, tichost 

a zdrženlivost. Co víc my 

sami, naši blízcí i celý svět 

potřebuje? 

Otec Jiří  
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Před několika dny prožila naše farnost 

nezapomenutelné chvíle. Okamžiky jim 

podobné se v Chrudimi udály naposledy   

v roce 1931! Primice našich novokněží  

P. Vojtěcha Novotného  a  P. Petra Sou-

kala.                             

Ale postupně .... 

Kněžské svěcení 

V sobotu 13. května 2017 byli v slav-

nostně vyzdobené katedrále Ducha  

Svatého  v  Hradci Králové   J. E.  Janem 

Vokálem vysvěceni na kněze naši dva 

farníci a ještě tři další absolventi sedmi-

letého teologického studia. V zaplněném 

chrámu věřící vyslechli promluvu otce 

biskupa a zúčastnili se  ceremoniálu, 

který byl pro mnohé z nich novou zkuše-

ností. Po skončení obřadu novokněží 

přijímali blahopřání a zájemcům udíleli 

první novokněžské požehnání. 

... a v dalším týdnu pokračování ... 

 

V pátek 19. května první chrudimská  

SLÁVA   

Primice P. Vojtěcha 

V sobotu 20. května následovala druhá 

SLÁVA 

Primice P. Petra 

 

Kněžské svěcení a primice 
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Obě proběhly ve velice radostném  

a  důstojném duchu ve zcela zaplněném 

chrudimském  chrámu Nanebevzetí Pan-

ny Marie.  

Po oba dva dny se po obřadech všichni 

zúčastnění sešli ve velkém sále muzea, 

kde bylo připraveno bohaté pohoštění. 

... co předcházelo ... 

Již v listopadu loňského roku se poprvé 

sešel přípravný tým, který zajišťoval 

primice Vojtěcha Novotného a Petra 

Soukala. Na první schůzce jsme stanovili 

jednotlivé oblasti, kde bude potřeba po-

moci, a jejich garanty. Ti si pak zajišťo-

vali další spolupracovníky. Dohromady 

se nás scházelo přibližně 15 a ve schůz-

kách jsme pokračovali každý měsíc, pro-

tože úkolů neustále přibývalo. 

Zajistit bylo potřeba například prostor 

kostela, přípravu liturgie, bohoslužebné-

ho prádla a nádobí (ke mši bylo potřeba 

11 misek a 4 kalichy, tolik jich samozřej-

mě běžně nepoužíváme, tak jsme museli 

nejen sáhnout do depozitáře, ale také 

cídit a leštit), pořadatelskou službu, zvo-

níky, květinovou výzdobu, ubytování  

v rodinách a na faře, tisk zpěvníčků  

ke mši, fotografování a natáčení. Také 

vše, co se dělo na faře – od převlékání 

kněží a ministrantů na mše svaté, zkouš-

ky hudebníků, občerstvení. Pro asi dva-

cítku zájemců byla v sobotu dopoledne 

připravena procházka městem s výkla-

dem dr. Pavlíka. Rovněž bylo potřeba 

obstarat všechna povolení – užívání  

veřejného prostoru, policii, hasiče,  

parkování, nahlášení zvonění. Ve všech 

prostorách byla zajištěna zdravotní služ-

ba (v kostele měla sídlo symbolicky  

v kapli Panny Marie Bolestné). Nejvíce 

bylo práce se zajištěním agapé v muzeu, 

kde obětavě pomáhalo po oba dny okolo 

40 lidí. Podařilo se tam vytvořit milé 

prostředí a myslím, že každý z hostů se 

tam cítil moc dobře. Děkujeme všem, 

kteří jste jakýmkoli způsobem pomohli 

se zajištěním primicí. Myslím, že všude 

vládla pohoda a pokojná nálada.  

A i když práce bylo mnoho a únava nás 

zmáhala, stálo to za to. 

Přestože jsme věděli dopředu, co jak 

bude, mnozí se neubránili dojetí. V pátek 

jsem musela vytáhnout kapesník hned, 

když začínala mše. A úplně neznámá 

paní vedle říká: „Dejte mně taky je-

den…“ A v sobotu, když vcházel průvod 

do kostela, stál vedle mě chlap jako hora. 

A se slzami v očích povídá: „Teď Petr 

uvidí, jak jste tu slavnost připravili.  

A Vojtěchovi jste to včera taky tak hez-

ky připravili?“ A to už mu slzy tekly  

po tvářích. 

Když jsme ve čtvrtek večer začínali 

chystat sál v muzeu s nejistotou, jak vše 

dopadne, vyprávěla jsem ostatním z tý-

mu pro povzbuzení, že jsem měla o pri-

micích sen, že už to mám prožité a vím, 

jaké to bude a jak to dopadne. Ale mýlila 

jsem se! Bylo to všechno mnohem 

hezčí… Naše farnost zažila silné chvíle, 

které nás opět ještě více spojily a ze kte-

rých budeme ještě dlouho žít. Bohu díky. 

Ještě dovětek: Necelý týden po primicích 

jsem ve zpovědnici „našla“ krabici kolá-

čů, kterou tam zapomněly dívky, co je 

rozdávaly před kostelem. Byly jako čer-

stvé a hodily se náramně, na faře se po-

řád něco děje…                                pp 

pokračování na str. 4  



S t r á n k a  4    S a l v á t o r  

... jaké byly reakce ...  

Otázka: Co se vám vybaví, když si připo-

menete nedávné primice? Jak jste prožili 

primice? 

 

Mgr. Petr Řezníček - starosta města 

Chrudim 

Určitě to byl nevšední zážitek i silný 

duchovní pocit. Kdy dva mladí mužové 

našeho města se vydávají na náročnou  

a  odpovědnou  službu  Bohu  a  lidem  

ve víře. Kdy budou na sebe brát velkou 

míru zodpovědnosti, důvěry a vytrvalos-

ti. Budou procházet lidským životem 

a lidským životem svých farníků, kteří 

jim budou svěřovat své starosti a radosti 

v důvěře,  že  jim  pomohou  se  vším  se 

dobře vyrovnat. 

 

Libuše Popelková 

Na obřad novokněžského svěcení jsem 

se opravdu těšila, protože za celý svůj 

dlouhý život jsem ho neviděla. Navíc se 

jednalo o svěcení Petra a Vojty, jejichž 

přípravu jsme sedm let sledovali. Slav-

nostní a důstojný průběh obřadu na mne 

silně citově působil, neubránila jsem se 

slzám. Pan biskup k novokněžím pře-

krásně mluvil.  

 Obě následující primice by-

ly  opravdovou slavností: zvony, průvod 

kněží, radostné a bezprostřední  projevy 

našich novokněží. Kéž je P. Maria posi-

luje a chrání. 

Lucie Svozilová 

Primici Vojty mám spojenou se starost-

mi o to, co, kde a kdy hrát a zpívat, ale 

zároveň i radostí z toho, že jsme ji mohli 

doprovázet. O to více pak se mnou 

„mávalo“ dojetí na Péťově primici, kte-

rou jsem mohla prožívat hezky „z lavi-

ce“ bez strachu o to, že něco neudělám  

a bude to špatně. 

 

Manželé Macelovi 

Hluboký duchovní zážitek, historická 

událost, sepětí lidí z chrudimské komu-

nity, ukázka vynikajících organizačních 

dovedností farnosti… Primice jsme pro-

žili v duchu uvedených vyjádření.  

 

Ing. Václav Vykydal 

Musím začít vzpomínkou na to, jak jsem 

se dozvěděl, že Vojtu a Petra Pán volá, 

aby se připravili ke kněžské službě. Bylo 

mi tehdy asi osmdesát let a zatoužil jsem 

se toho významného životního poslání 

tehdy ještě chlapců dožít. Oba mě už 

tehdy vyzvali, abych se za ně a jejich 

studia intenzivně modlil. Vedli nás  

k tomu i otec Josef Smola a později  

hlavně jeho nástupce otec Jiří. Musím 

stále děkovat našemu Pánu, že jsem 

mohl oba naše novokněze doprovázet 

modlitbami a účastí na novénách po celé 

roky, mohl se zúčastnit jejich jáhenského 

svěcení v loňském roce  a naplno s nimi 

prožít slavné kněžské svěcení  i obě pri-

mice letos. Díky paní Jiřině Zrůstové, 

Kněžské svěcení a primice pokračování ze strany 3 
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která mě obětavě na všechny akce vozi-

la, jsem prožil nádherné chvíle, které 

ponesu v srdci do konce života.  

V Hradci Králové na mě nejsilněji zapů-

sobila homilie otce biskupa a děkování  

nově vysvěceného otce Petra. Primiční 

promluva otce Jiřího a slova otce J. Uhlí-

ře mě uvedly do duchovní pohody a já 

sám jsem slíbil našemu Pánu, že se budu 

dál za oba naše novokněze denně modlit, 

aby  se jejich kněžské sliby naplňovaly  

a oba měli vždy dostatek síly sloužit vě-

řícím… Všechny slavné události letošní-

ho máje v naší farnosti neobyčejně posí-

lily mou víru v našeho Pána Ježíše Kris-

ta. 

Roman Málek - místostarosta města  

Chrudim 

Velká událost pro Chrudim, nádherná 

srdečná atmosféra nejen v kostele, ale  

i při dalším programu. 

 

Jakub Soukal 

Obě primice byly krásné a obě primice 

jsem prožil v kapelách, které je doprová-

zely hudbou. Intenzivněji jsem ovšem 

prožil primici bráchy Petra. Jsem moc 

rád, že jsme jeho primici mohli doprovo-

dit s kapelou etc. Skutečnost, že Péťa už 

není bohoslovec, nýbrž je již knězem, 

jsem si ale uvědomil až v neděli při ranní 

mši, když jsem jako ministrant byl blíz-

ko oltáře a nemusel (jako  v sobotu v roli 

kapelníka) mít poněkud jiné starosti - 

kterou písničku teď budeme hrát, jaké je 

její tempo apod. :-) Obrovské milé pře-

kvapení jsem zažil, když jsem v pátek  

po Vojtově primici přišel do sálu muzea 

a uviděl tu hostinu, výzdobu a tu spoustu 

milých (ne)známých lidí. 

 

Eva Vojnová 

V kostele krása liturgie, zpěvu, promluv, 

čistota a víra obou novokněží. Byla jsem 

docela dojatá. V muzeu jsem cítila ra-

dostnou sounáležitost s přítomnými lid-

mi. Na obou místech pak veliký vděk 

Pánu za vše, co jsme společně mohli 

prožít. 

 

Veronika a Daniel Měkotovi 

Při obou primicích na nás velmi silně 

působila chvíle, kdy novokněží děkovali 

rodičům. Slavnostní Bože chválíme Tebe 

podtrhovalo vzácnost primiční mše. Be-

reme to jako veliký dar, že jsme se mohli 

účastnit obou primic. Rádi jsme zažívali 

společenství s celou farností. Ať při pří-

pravách, tak i potom v muzeu při společ-

ně prožité hostině. Tak Bohu díky... 

 

Blanka Kelková 

Co se mi vybaví, když se řekne primice? 

Rodina, společenství a velké duchovní 

obdarování.  

Rodina - jako naše farní rodina, kterou 

jsme mohli zažívat ve velmi slavnostních 

chvílích. Všichni jsme prožívali radost  

z dovršení letitého úsilí a směřování Pet-

ra a Vojty. Také rodina  jako základ, 

kde vyrůstali, kde byli formováni, kde 

nacházeli útočiště, inspiraci, podporu, 

pokračování na str. 6 
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občerstvení (po všech stránkách). K je-

jich rodinám cítím velkou úctu.                                                                                      

Společenství sester a bratří v Kristu – 

nejdříve v chrámu, kde jsme mohli prožít 

hluboké doteky Boží, a poté při osla-

vách, kde někdo se rád setkával s ostat-

ními, jiný se o něco dělil, další sledoval 

dění, pomáhal, rozdával úsměvy, někdo 

očekával, naslouchal, jiný sloužil v ja-

kémkoliv směru. Někdo byl ve středu 

pozornosti, jiný více v zákulisí, ale 

všechny nás spojovala nezměrná radost. 

Také víra, láska a sdílení Božího králov-

ství, slova na to nestačí……………...                                                                                              

Tak jsem to zakoušela já jako přítomnost 

Boží a jako nový pramen, u kterého se 

můžeme občerstvit, zastavit, načerpat  

do budoucích dnů. Novokněžím přeji,    

ať se jejich hřivny stále rozmnožují  

a jsou požehnanými pastýři. Budou pro-

vázeni nadále modlitbami. 

 

Hana Vostrovská 

Při vzpomínce na ně se nám vybaví  

velké společenství věřících spolu s kně-

žími, kteří se sešli, aby  s „našimi“ novo-

kněžími oslavili jejich svěcení. V této 

souvislosti nás hodně oslovilo zvláště 

kázání P. Uhlíře, který se v něm snažil 

ukázat kněžský život v celé jeho šíři.  

Asi všichni bychom přáli našim novok-

něžím, aby jejich kněžský život byl je-

jich věřícími jednou oceněn tak, jako 

život jednoho jejich spolubratra, o kte-

rém P. Uhlíř mluvil, tedy velkým potles-

kem nad rakví. Skvělé bylo i společen-

ství a atmosféra na pohoštění v muzeu. 

Rádi vzpomínáme na výbornou organi-

zaci, ale i možnost setkat se a popovídat 

s lidmi, které známe, ale i s těmi, které 

jsme dosud znali jen od vidění.  

 

Manželé Pavlíkovi 

Co se nám vybaví?..................................                              

Nekončící přípravy a pilování scénáře, 

dohadování nad detaily (teď vidíme,  

že se pečlivost vyplatila). Obavy  

ze zvládnutí akce (všechno dopadlo nad-

míru dobře). Těšení se na Vojtu a Petra  

v nové roli (byli skvělí)…………….. 
 

Anna Lavická  farářka ČBCE 

Vybaví se mi hlahol zvonů, chrám napl-

něný lidmi i vůní kadidla, a také krása 

liturgie.  

Obě primice byly pro mne nejen vnějšně, 

ale také vnitřně oslnivou slavností. Oce-

ňovala jsem, že liturgie primice byla  

po oba dny v základu stejná a přitom 

každá z nich jedinečná, pestrá, nápaditá. 

Díky účasti na tomto mimořádném spo-

lečenství se mi pootevřelo hlubší pocho-

pení kněžství, jeho jedinečného úkolu  

a poslání ve službě Pánu Bohu i lidem. 

Jsem za prožití primičních bohoslužeb 

velmi vděčná.  

 

Zuzana Třešňáková ( Letáčková) 

Měla jsem možnost se zúčastnit páteční 

Vojtovy primice a byl to opravdu záži-

tek. Velká radost, kdy si člověk uvědo-

Kněžské svěcení a primice pokračování ze strany 5 
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mil, že si Pán povolal z naší farnosti  

2 mladé muže, aby se stali dobrými pas-

týři lidem, kteří touží po Ježíšovu evan-

geliu. A že nás je dost, to se ukázalo  

i na poprimičních hostinách v muzeu, 

kam se přišlo radovat a službou podpořit 

tuto událost mnoho lidí. 

 

Pavel Pudil 

Kněžské svěcení Vojty a Petra pro mě 

bylo opravdu silné. Vzpomněl jsem si  

při tom, jak nás mladé tehdy – před sed-

mi lety – pozvali do sakristie a řekli, že 

by chtěli jít do semináře. Vzpomněl jsem 

si na chvíle, které jsme s nimi mohli pro-

žít při hraní s Hlubokým kořením,  

na táborech a jiných akcích… Pak jsem 

si uvědomil, že to všechno, co jsme 

s nimi prošli, už jistým způsobem vrcho-

lí a že to jsou právě oni, naši drazí kama-

rádi,  kteří se za pár okamžiků prostřed-

nictvím Ducha svatého a otce biskupa 

stanou kněžími. Naši kamarádi. 

 

Soňa Vtípilová 

Slavnost kněžského svěcení v Hradci 

uzavřel náš Kubík slovy: „Mami, sice 

jsem nic neviděl, ale bylo to moc hez-

ký.“ Nebylo k tomu co dodat. Pro mě 

osobně se intenzivní prožitek spojený  

se svěcením Vojty a Petra „dostavil“ až  

při primicích v domácím prostředí chru-

dimské farnosti. K slzám mě dojal oka-

mžik průvodu kněží na začátku páteční 

bohoslužby, kdy na samém konci kráčel 

už jako novokněz Vojta. Naplnila mě 

tichá niterná radost a vděčnost. Kluci 

došli ke svému cíli a vlastně novému 

začátku. Po dlouhých letech příprav  

se vstup do kněžské služby stal skuteč-

ností. Vnímala jsem pochopitelně čas 

chýlící se k tomuto okamžiku, myslela 

s rodinou na kluky v modlitbách… Přes-

to ale pro mě jejich dorůstání ke svátosti 

kněžství probíhalo v určité skrytosti.  

Podobně jako pro matku, která se připra-

vuje na narození svého dítěte. O svém 

děťátku víte, připravujete mnoho potřeb-

ných věcí, ale teprve když držíte právě 

narozené dítě ve své náruči, tak vás  

to v plnosti zasáhne. Primiční bohosluž-

by se mě dotkly podobným způsobem. 

 

... a na závěr 

 

Zdravice P. Petra Soukala 

Milí farníci chrudimští, 

dlouho očekávané a dlouho připravované 

dny, kdy se slavily primiční mše svaté, 

jsou – díky Bohu úspěšně – za námi. 

Holt už to tak v lidském životě chodí,  

pokračování na str. 8 
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že na jeden jediný den je třeba se dopře-

du připravovat mnoho a mnoho dní. Na-

příklad než si člověk odbude svých hor-

kých 30 minut u maturity, chystá se celé 

čtyři roky. Než se někomu podaří pokořit 

státnice na vysoké škole, musí se při-

pravovat téměř pět let.  

A než někdo přijde k oltáři, aby slavil 

první mši svatou, musí urazit štreku 

dlouhých sedmi let… ------------------- 

A potom to přijde! Nastane den D, 

hodina H a člověk znamením kříže 

zahajuje slavení své první mše svaté. 

A dříve než byste řekli „nejnabucho-

donozorovatější Nabuchodonozor“,  

už dáváte závěrečné požehnání a po-

dáváte si ruku se spoustami milých 

lidí ve skvěle nazdobeném sále… Ale 

čas kvapí, a než by člověk spolkl dru-

hé sousto z právě nakousnutého řízku, 

už ladí kytaru, protože již začíná ve-

čer chval v kostele Nanebevzetí  

--Panny Marie… 

 

Ano, mohli bychom říci, pěkně nám  

to uteklo a už je to pryč…  Jenže neu-

teklo! To, co jsme společně mohli 

prožívat od onoho pátku 19. května až 

do neděle, zůstává jako milá vzpo-

mínka, povzbuzení do začátku a veli-

ká vděčnost… Jak našemu Pánu, tak 

také vám všem, kteří jste vzali za svůj 

některý z 1000 a 1 úkolů spojených se 

slavením primičních mší svatých 

v naší farnosti. Jistě se k tomuto času 

můžeme všichni rádi vracet a jistě 

nám tento společný čas v Chrudimi 

bude povzbuzením i pro dny, které 

budou méně radostné, hojné a slav-

nostní… 

S díky za vše vám rád žehnám 

    P. Petr 

Kněžské svěcení a primice pokračování ze strany 7 
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Zdravice P. Vojtěcha Novotného 

Milí chrudimští farníci,………………… 

psal se 7. únor 2010, slavila se 5. neděle 

v mezidobí a v prvním čtení jsme četli 

Izaiášova slova: „Zde jsem, mne po-

šli!“ (Iz 6,8) Tehdy v ohláškách jsme 

spolu s Petrem „letěli z kazatelny“. Teh-

dy jste se dozvěděli, že začíná naše pří-

prava ke kněžství. A od té doby cítíme 

neustále Vaši modlitební podporu a Vaše 

povzbuzení. 

 

 

Uplynulo sedm let. To, o čem jsme  

s bázní snili, se naplnilo. Biskup 

vložil na nás ruce a vysvětil nás 

oba na kněze. O týden později jsme 

spolu s Vámi – a díky Vám – slavi-

li primiční mše svaté u nás doma  

v Chrudimi. Moc Vám všem, kteří 

jste se na přípravách jakkoliv podí-

leli, děkujeme. Bylo nesmírně krás-

né vidět, co všechno jste pro tyto 

dny obětovali a s jakým nadšením 

jste vše chystali. Jsem knězem  

několik dnů. Za tu dobu jsem pocí-

til tíhu některých křížů, které nese-

te. Ale také, jak Bůh se dotýká lid-

ských srdcí, jak utěšuje, uzdravuje 

a dodává pokoj. Je krásné být kně-

zem… 

 

Díky za všechno, zvláště za pokra-

čování Vašich modliteb. 

  

Žehnám Vám. 

                              Vojta Novotný 
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Dnes bychom Vám rády představily dal-

šího člena naší farnosti, našeho milého 

bývalého kolegu  Mgr. Antonína Beneše. 

Dovolíme si mu tykat. 
 

Toníku, známe Tě léta, nejprve jako 

nadějného studenta, později jako laska-

vého kolegu na gymnáziu a správce je-

ho  sítě - vždy ochotného nás vše kolem 

počítačů naučit a se vším pomoci. Kde 

pracuješ teď? 

Pracuji ve firmě Bakaláři software s.r.o., 

která připravuje software pro školy  

- pro zapsání vysvědčení, rozvrhů, pro 

zápisy známek, školní matriky, elektro-

nických žákovských knížek... Práce má-

me až nad hlavu. Působí u nás řada pů-

vodních  učitelů, protože jsem pochopil, 

že jsou ve školství naprosto nedoceněni, 

ačkoliv jsou chytří, flexibilní, ochotní se 

stále učit nové věci. Jedna část firmy, 

tzv. podpora uživatelům, kterou mám na 

starosti já, je v Pardubicích a programá-

toři jsou v Příbrami.  
 

Ty a Tvá paní Renata jste zdatní rodiče 

čtyř dětí; můžeš nám je představit? Ví-

me, že je vedeš k víře. Terezku známe  

z Hlubokého koření a Dorotka s Toníč-

kem každou neděli statečně ministrují... 

Nejstarší je Anička (23), která studuje 

obor Kunst, Musik und Media na staro-

bylé universitě v německém Marburgu, 

je velmi šikovná a praktická. Letošní 

letní semestr tráví v norském Oslu a při-

pravuje se na bakalářské zkoušky. 

Zvládla němčinu, je samostatná, dokáže 

se o sebe postarat, nebojí se žádné práce, 

je velmi akční - uklízela, vařila, až se  

 

stala populární tzv. ochutnávkami  třeba 

olivových olejů, českých jídel a pod. Má 

vlastní nápady a umí je prodat. Znovu si 

obnovuje živnost, aby mohla přes inter-

net nabízet své originální šperky a obra-

zy.  

Mladší  je Terezka - teď právě odmatu-

rovala. Je vynikající muzikantka, hraje 

na akordeon, zpívá s Tanečním a decho-

vým orchestrem ředitele ZUŠ K. Kincla 

a J. Vašíčka, ale profesionálně směřuje 

ke studiu chemie a fyziky buď na příro-

dovědecké fakultě, nebo na matematicko

- fyzikální fakultě, přijatá bez zkoušek je 

už na VŠCHT... Může si jako premiant-

ka třídy vybrat a hudbu si nechává jako 

koníčka. 

A dvojčata, těm je 9 let a dělají mi ra-

dost.  Dorotka je bližší Aničce v umělec-

kých zájmech a o minutu starší Toníček, 

stejně jako Terezka, hraje na akordeon  

a navíc je výborný počtář. Chtěl odma-

linka zvládnout počítač a vědět, co je  

v něm napsáno, tak měl skvělou motiva-

ci, aby se už ve čtyřech letech naučil 

číst... 

A teď si společně s Dorotkou koupili  

za ušetřené peníze notebook. 

A své ženě  Renatě jsem vděčný, že nám 

všem vytváří domov a děti po všech 

stránkách podporuje.  
 

Teď je na řadě otázka, jaká byla Tvoje 

cesta k víře? 

U nás doma se víra zúžila na chození  

do kostela. Ale měl jsem veliký vzor  

v tetě Marii, rázné a vždy pravdivé vrch-

ní sestře v nemocnici v Litomyšli, která 

víru žila a nesla ji v pomoci lidem.  

Rozhovor s Mgr. Antonínem Benešem 
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U mě se krunýř stereotypu začal lámat  

s příchodem otce Jiřího. V postní době  

v roce 2013 měl nádherné kázání, které 

mě doslova chytlo, uvědomil jsem si, že 

musím jít dál a hloub. V té době náhle 

zemřela teta Marie a do Dolního Újezdu, 

kde žila, za námi přijel - do své původní 

farnosti - otec Jiří. Tehdy jsem mu řekl: 

„Nejdu ke zpovědi kvůli tetě, ale kvůli 

Tvému kázání.“ On mě přijal, začal jsem 

pravidelně chodit ke svátostem a po 

schůdcích vlastního biřmování, prvního 

svatého přijímání našich dětí, posilován 

modlitbami a duchovní atmosférou  já-

henského svěcení Vojty a Petra, jejich  

kněžského svěcení a teď primicí jsem se 

postupně nechával vést Duchem svatým 

a čím dál víc se v modlitbě spoléhal na 

Pána, který mi, jak se znovu  

a znovu přesvědčuji, ve všech situacích 

pomáhá nést a řešit můj život. 
 

Toníku, někteří to možná nevědí, ale Ty 

jsi teď takový náš nový chrudimský zvo-

ník od Matky Boží. Jak k tomu došlo? 

Jaké další funkce ve farnosti jsi vzal  

na svá bedra? 

Před osmi  devíti lety mě do této role 

postavil Dr. Pavlík, kterého jsem asi 

před rokem a půl  na těch 143 schodech 

v neděli po ránu vystřídal. Takže platí 

Toník  zvoník a u nás hned dvakrát, 

protože mě chrabře doprovázejí do věže 

dvojčata a Toníček už umí  Dominika v 

severní věži sám rozeznít. Pokud má 

někdo  chuť nám pomoci, ať se mi ozve, 

v neděli  si trochu přivstane a dorazí. Na 

rozehrání všech tří zvonů v akordu je 

potřeba 6 lidí!!! Tohoto úkolu využívám 

i k lehké evangelizaci kamaráda Roberta, 

který zvoní s radostí, ale to ostatní v kos-

tele tolik nepřijímá. (Ještě k těm zvo-

nům: Dominik je z roku 1450 a váží sko-

ro 1 a půl tuny. V severní věži je ještě 

Vavřinec, nejtěžší ze všech  4 tuny,  

z roku 1500. V jižní věži je nejmladší, 

teprve stoletý, dvoutunový  Antonín.) 

Pomohl jsem s panem Svozilem zavést 

počítače, telefony a instalovat projektor 

do farního sálu a prostě jsem rezerva  

pro všechny technické věci na faře.  

A teď navíc se pokouším slavit našeho 

Pána také zpěvem v chrámovém sboru  

zatím ztuha, ale snad se to, jak říká re-

genschori Tomáš Žídek, do tří let pod-

dá… Podle nahrávek pilně cvičím, baví 

mě to a snažím se. 
 

Jaké odkazy, stránky, programy týkající 

se víry bys nám farníkům doporučil? 

http://www.vira.cz   

resp.http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/ 

http://www.radiovaticana.cz/index.php4 

http://www.biblenet.cz/ 

http://www.ruzenec.cz/modlitby/

osobnimodlitby.htm 

http://katolicky-katechismus.cz/ 

http://www.katolik.cz/ 

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

http://farnost.dolniujezd.cz/ 

http://www.farnostlitomysl.cz/ 

http://www.pastorace.cz/Clanky/Svaty-

Izidor-1080-1130-svatek-15kvetna.html  

- patron pro mé biřmovací jméno 

http://zpoved.itty.cz/priprava_svatost-

smireni.php 

http://www.farnostpustkovec.cz/

zpytovani_svedomi.pdf 

www.poutnik-jan.cz/vira-pro-samouky--

c/pred-velikonocemi-se-chodi-ke-

svatosti-smireni/zpytovani-svedomi/ 

pokračování na str. 12 
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https://www.lumendelumine.cz/

index.php?page=skutky-duchovniho-

milosrdenstvi 

http://www.paulinky.cz/clanky/Skutky-

milosrdenstvi.html 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/

krestanske-piesne-18370/koinonia-

52976 

náhodný seznam písní  

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLYYnKsP5SwS51431Fx1LWj-

gZMj7ePePT 

a z nich v rozhovoru 

zmiňovaný žalm 103  

https://

www.youtube.com/

watch?

v=FCA_ZvbqxBs 
 

Jak vnímáš naši farnost? Co se Ti  

na ní líbí, co bys třeba změnil? 

Výrazná negativa v naší farnosti nevní-

mám a jsem rád, že je taková, jaká je, 

zároveň nemám (bohužel) v hlavě nějaký 

výrazný nápad, který by mohl farnosti 

pomoci. 
 

Na závěr otázka, která v tomto čísle Sal-

vátoru nemůže nezaznít: Co se Ti vyba-

ví, když se řekne primice otců Vojtěcha   

a Petra? 

V neděli jsem šel s dětmi pro novokněž-

ské požehnání k Vojtovi a také jsem mu 

popřál  Boží požehná-

ní v jeho novém po-

stavení, ale Petra jsem 

při všech povinnos-

tech už  nestihl. Nele-

nil jsem a hned v pon-

dělí jsem díky skvělé 

organizaci katolíků   

 

na stránkách hradeckého biskupství na-

šel vedle jména Petra Soukala také jeho 

telefonní číslo, a tak jsem mu zavolal  

a poděkoval, že díky jeho rozhodnutí  

Rozhovor s Mgr. Antonínem Benešem 

         pokračování ze strany 11 

 

Toníci   zvoníci od Matky Boží v Chrudimi   s Dorotkou pro radost. 
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a následné primici jsem prožil něco nád-

herného  Duch svatý tam byl!!! To mi 

nikdo nevymluví... S tím krásně souzně-

la i homilie otce Jiřího z dnešní neděle 

(28.5.) 

Příjemně jsem využil čas strávený v ho-
dovní síni muzea nejen k radosti z jídla, 
ale také ke sblížení s lidmi, které potká-
vám každou neděli v kostele.  

Toníku, děkujeme Ti za nás a celou far-
nost, že jsi nás pozval do svého života, 
mezi členy své rodiny a ukázal nám svou 
vlastní cestu ke Kristu. Kéž Tebe i Tvé 
drahé provází letošní novokněžské po-
žehnání po celý život.  
 

         EV a KM 

Zprávy z pastorační rady 

V úterý 30. května proběhlo zasedání 
pastorační rady farnosti. Na programu 
byla průvodcovská služba v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie, podání grantu 
na restaurování epitafů, informace o dal-

ším postupu ohledně nového oltáře, pro-
gram a zajištění Noci kostelů a konání 
farního dne a oslav 25. výročí Charity 
ČR.                                                                                                                                                                                                   
    pp 

Připravujeme 

 

17. 6.       Pouť do Koclířova 

18. 6.       Slavnost Těla a Krve Páně 

15.–22. 7.  Farní tábor v Nové Říši 

6. 8.       Salvátorská pouť 

17. 9.       Farní den 

28.–30. 9.  Putování po jihočeských a rakouských klášterech 

17. 10.      Přednáška ČKA  P. Jaroslav Brož: Papežská exhortace Amoris laetitia 

21. 11.      Přednáška ČKA  Novinář Josef Pazderka: Putinovo Rusko – Máme se  
                                                ho bát? 
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„Tak ahoj, já jdu.“ Je pondělí večer,  

loučím se doma a vyrážím společně  

se sedmi dalšími kolegy na naši pravi-

delnou taneční lekci pánského souboru 

PAFATAS (Pánský Farní Taneční Sou-

bor). V tento pondělní čas se schází naše 

parta nadšenců, abychom se cca hodinku 

a půl věnovali tanci. 

„Tak pánové, jdeme na to! A jedem, roz-

hýbat, a za mnou kroky přes celý sál,  

a energii do toho dáme!“ S nadšením 

sobě vlastním se na nás hned vrhnou 

naše lektorky Lenka či Jana a už se nám 

na čele objevují první kapky potu. Hlav-

ně při otočce nesrazit Tondovi brýle  

a nešlápnout Standovi na nohu, tančíme 

totiž s vervou! 

„A teď pánové plijé až na zem, relevé, 

vytáhněte to, ruce, preparace na piruetu, 

ták, ne doleva, doprava chlapi!“ Naše 

slovní zásoba se rozrostla o nové taneční 

pojmy, hlavu máme někdy zamotanou  

a nohy neposlouchají, ale snažíme se. 

Jsme také řádně oceněni. „Výborně,  

vy jste materiál, paráda, máte úžasný 

syrový neškolený projev!“  chválí nás 

Lenka a já si v duchu říkám, jak pěkně 

se dá nazvat naše často neumělé taneční 

tápání. 

Jak to všechno začalo? Na podzim 2014 

    Setkáváme se  -  PAFATAS 
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jsme si 4 nadšenci řekli, že by bylo fajn 

nacvičit něco na farní společenský večer. 

Tak vzniklo naše první číslo, pracovně 

nazvané Uklízečky. V dalším roce násle-

doval Rabbi Jakob v rozšířeném týmu 

tanečníků. Po těchto zkušenostech jsme 

si se spolutanečníky řekli, že je škoda 

nevidět se i častěji a pravidelně, a do-

mluvili jsme se díky Lence Preslové  

s taneční školou InDance, která si nás 

vzala pod svá křídla. Od září 2016 jsme 

se stali jednou z tanečních tříd školy. 

Proč to děláme a co nám to přináší? Ne-

vím  jak ostatní kolegové, ale já osobně 

v tom vidím skvělou příležitost udělat 

„krok stranou“ z každodenního života, 

užít si radost z pohybu, který je pro nás 

pro pány dost nezvyklý a někdy docela 

náročný, zažít fajn chlapské společenství 

a společné směřování k cíli - k vystoupe-

ní před publikem ať na farním večeru,  

či v divadle v Chrudimi, nebo v Pardubi-

cích. Je to čas, kdy, alespoň si to tak 

myslím já, zažíváme radost ze společen-

ství, z vědomí, že jsme na tom tak,  

že se můžeme hýbat a moc nás to nebolí, 

že si ve svém životě můžeme dovolit 

hodinku bezstarostného času. To jsou 

pro mě všechno dary, za které jsem já 

osobně, možná i tím, jak stárnu, Pánu 

velmi vděčný a za které děkuji………….                                                                                                             
     

         Aleš Kalina 

Z farních matrik 

 

    Antonín Víšek 

    Jakub Köhler 

    Štěpánka Anna-Marie Stryková 

    Martina Kristýna Břízová 

    Michal František Neruda 

    Vojtěch Jiří David Vondráček 

 

 
 

    Michal Neruda a Monika Brázdová 

    Karel Břoušek a Veronika Vostrovská 

 

       Šimon Jiří Blažek 

       Beáta Marie Blažková 

       Jindřich Antonín Linhart 

       Klára Lucie Pištová 

       Jakub Oldřich Kutil 

                 Tereza Anna Blažková 

 

 Dana Spilková (*1942) 

 Jarmila Švecová (*1944) 

 Adolf Karvai (*1939) 

Svátost křtu přijali: 

Na věčnost v Pánu odešli: Manželství uzavřeli: 
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Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, 

přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, 

Duchu pokoje, důvěry, 

 síly a svaté radosti. 

Přijď, tajemný jásote v slzách světa, 

přijď, vítězný Živote v smrti země, 

přijď, Otče ubohých, Zastánce utištěných, 

přijď, Světlo věčné pravdy, 

přijď, Lásko vylitá do našich srdcí. 

Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. 

Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, 

protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. 

Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. 

Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více. 

Spoléháme na tebe, 

na koho jiného se můžeme spolehnout? 

Milujeme tě, neboť jsi láska sama. 

V tobě máme Boha za Otce, 

 neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče. 

Děkujeme ti, Oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš,  

že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. 

Pečetí na jeho vlastnictví. 

Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích 

tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí. 

Přijď, Duchu svatý. Amen. 
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