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Začínáme ...  

Přiblížil se začátek nového školního 
roku. Na faře jsme v těchto dnech při-
pravovali plán akcí na další období, hle-
dali pro ně vhodné termíny a domlouvali 
vše související. Vzpomínám na svého 
otce, který vždy koncem prázdnin 
s kolegy sestavoval ve sborovně rozvrh. 
Na velkou nástěnku umísťo-
val barevné proužky jednot-
livých učitelů a předmětů, 
aby během školního roku 
vše dobře klapalo. První 
školní den pak do tříd 
s napastovanými parketami  
a čerstvě natřenými tabule-
mi vtrhli žáčci a už to zača-
lo. Pan učitel měl hlavní 
slovo, učil, zkoušel, znám-
koval a organizoval život 
třídy. Hodně na něm záleže-
lo, jaký byl člověk a peda-
gog. Ovšem ani chlapci  
a děvčata nebyli na vedlejší 
koleji, významně spoluvytvářeli atmo-
sféru školního prostředí. Záleželo  
na jejich spolupráci, na jejich ochotě 
přijmout jeden druhého i učitele, zvlád-
nout konflikty, jít společně dál 
k dospělosti. 

S trochou nadsázky mohu přirovnat naše 
farní společenství k takové velké školní 
třídě. Máme svého učitele: „váš učitel je 

jeden, Kristus“. (Mt 23, 10). Máme  

jeden hlavní společný úkol, kterému se 
učíme: „Miluj Hospodina, Boha svého, 
celým svým srdcem, celou svou duší  
a celou svou myslí. Miluj svého bližního 
jako sám sebe.“ (Mt 22, 37-39). Máme 
naznačenou i hlavní metodu naší společ-
né cesty: „Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne.“ (Mt 16,24). Tak jako ve třídě zá-

leží na jednom každém, tak  
i ve farnosti. Zaleží na naší 
ochotě vzájemně spolupra-
covat, sdílet víru, podílet se 
na tom, co se děje. Záleží  
na snaze přijímat jeden dru-
hého. (Řím 15, 7). Máme 
všichni překonávat to, co 
nás dělí, a přebírat zodpo-
vědnost nejen za sebe, ale  
i za celé společenství.  Vede 
nás dobrý učitel, dobrý Pas-
týř, skládejme s Ním už tady 
na zemi mosaiku Božího 
království. Přikládejme  
do ní své kamínky. Děkuji 

vám za vše, čím přispíváte k životu na-
šeho farního společenství. Vítám u nás 
znovu bratra Metoděje a přeji mu, aby se 
mezi námi „jako náš nový spolužák“ 
cítil dobře, aby se naučil něco od nás  
a my zase od něj.  
 

       Ze srdce vám všem žehnám,  
               váš otec Jiří. 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Dne 17. 6. jsme opět prožili krásný pout-

ní den s naším farním společenstvím. Je-

ho cílem byly Koclířov a Litomyšl. První 

překvapení si pro nás připravil otec Jiří. 

Byla to návštěva farnosti Dolní Újezd, 

kde 10 let působil. 

Takové vřelé přivítání na místní faře  

i s pestrým občerstvením jsme nikdo ne-

čekal. Nejdřív nás otec Jiří s nadšením 

provedl městečkem. V kostele sv. Marti-

na nám podal vyčerpávající výklad prolo-

žený osobními zážitky. Zdálo se mi,  

že by nám s láskou nejraději popsal kaž-

dičký kout tohoto kostelíka. Je opravdu 

krásný a obsahuje památky snad všech 

stavebních slohů od románského po sou-

časnost. 

Všechny nás uchvátilo i malebné pro-

stranství u kostela s originální křížovou 

cestou. Jednotlivá zastavení mají tvar 

smírčích křížů a navrhla je paní Ludmila 

Jandová. Společně jsme se ji pomodlili. 

Láska otce Jiřího k tomuto místu se pře-

nesla i na nás a s radostnými pocity jsme 

pokračovali do Koclířova. 

Tam jsme se ještě stihli připojit ke spo-

lečné modlitbě růžence a při mši svaté 

nás čekalo další překvapení. Hlavním 

celebrantem byl P. Pavel Dokládal, ale 

spolu s ním slavili i  další čtyři kněží.  

A hned na kraji stál náš milý P. Petr Sou-

kal! Spolu s otcem Jiřím měla tedy Chru-

dim nejhojnější zastoupení. Dále tam byli 

duchovní otcové farnosti Jeseník a Ostra-

vy – Mariánských Hor, kteří také prová-

zeli své poutníky. S nimi jsme se pak se-

tkali i u výtečného oběda v blízké restau-

raci. Po mši sv. jsme mohli uctít  

i relikvii sv. Jana Pavla II.  

Odpoledne nám ještě P. Dokládal podal 

výklad o historii místa a Fatimského 

apoštolátu. Fatimu nám pak přiblížila  

i paní Hana Frančálová jednak pomocí 

filmu a také vroucí modlitbou a  zpěvem 

– další nečekaný zážitek. 

Závěrem naší pouti byla návštěva děkan-

ského kostela Povýšení svatého Kříže 

v Litomyšli opět doprovázená zasvěce-

ným výkladem doplňovaným postřehy 

otce Jiřího. I tady – vlastně v komplexu 

budov - nás upoutala starobylá gotická 

část z původního chrámu i jeho hlavní 

loď z pozdější doby. Překvapením zde 

byly třeba gotické fresky  nebo sádrový 

model sochy sv. Jana Pavla, jehož origi-

nál se nachází na biskupství v Hradci 

Králové. Ale nejvíc na mě zapůsobil  

dotek domova – křížová cesta má stejné-

ho autora jako ta nám důvěrně známá 

z našeho arciděkanského kostela - Josefa 

Cereghettiho. 

Všechna navštívená místa nás obohatila  

a povzbudila ve víře. 
 

       O své dojmy a vzpomínky se podělili   

     manželé Vrabcovi a E. Vojnová. 

Farní pouť do Koclířova - překvapení na naší farní pouti 
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Jako každý rok i letos proběhl farní tá-
bor. Tentokrát děti zamířily do Nové 
Říše a pátraly po dlouho ztracené Ma-
doně. Najít ji ovšem nebylo vůbec leh-
ké a byla k tomu zapotřebí spousta šifer 
a map, které nás zavedly například  
do Telče. Abychom to všechno vylušti-
li, přijel nám na pomoc i otec Vojta 
Novotný. Madona byla nakonec naleze-
na v podzemí kláštera a děti získaly 
Řád Novoříšské madony. 

 

Jak se dětem tábor líbil? 

100% dětí si myslí, že kuchařky Anež-
ka Fidlerová a Liduška Soukalová vaři-
ly skvěle! 

99,9% dětí si myslí, že vedoucí byli 
super. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní tábor 2017 - Nová Říše 15. - 22.7. 
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Farní tábor 2017 - Nová Říše 15. - 22.7. 

Jak vás bavilo hledání ztracené 
madony? 

Míša Měkotová: Super, úžasný 
program.   

Vojta Dítě: Byl to dobrý nápad. 

Monča Fidlerová: Dobrý, až na to, 
že se pořád řešily šifry.  

Jaký byl váš největší zážitek? 

Kubík Vtípil: Skvělá byla noční 
bojovka u hřbitova. 

Anička Židková: Nejvíc mě bavila hra 
fantom, při které jsme honili mafiány.  

 

Káťa Fidlerová a Anička  
Vtípilová: Nám se nejvíc líbilo 
tancování. 

Anička Dítětová: Noční mše. 

Terezka Smetanová: Jak jsme na-
šli Madonu ve sklepě! 

Kristýnka Kalinová:  
Bunkr z pláštěnek. 

Anežka Ježková: Nejlepší byl 
výsadek, ale byl moc krátký.                                                                                                                                           

 

 

 

Myslím, že společný čas jsme si 
opravdu užili. Děkujeme  
za všechny vaše modlitby!                          

Pokud se chcete dozvědět více 
o táboře a zažít jeho atmosfé-
ru, přijďte v neděli 3. 9. 2017 
v 10 hodin do farního sálu na 
vyprávění o táboře. 

 

Veronika Burešová 
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Je čtvrtek 3. 8. 2017 a na hlavním 

chrudimském náměstí i v jeho okolí 

finišuje výstavba pouťových atrak-

cí. Vcházím do  klidu kostela  

sv. Kateřiny, kde začíná v 18 hodin 

slavení mše svaté, a pak se přesou-

vám do farního sálu na první část 

duchovní pouti. Náš farník doc. 

RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. 

nás, po fundovaném uvedení otcem 

Jiřím, zasvětí do problematiky vy-

braných typů ikon Krista a jejich 

historie. Poukazuje na to, jak se  

do tváře Krista promítají dobré či špat-

né časy v  době jejich psaní. 

V podvečerním dusnu náročný pro-

gram, asi proto není plno. A až cestou 

domů si dávám úkol: zúročit vyslech-

nuté při nahlížení na originál Salvátora 

v následujících dnech. 

V páteční podvečer se příprava stupňu-

je. Nabízí se rozšířená možnost přistou-

pit ke svátosti smíření a mše svatá 

v kulisách pouťových atrakcí. Jáhen 

Pavel nás v promluvě, při památce  

sv. Jana Maria Vianneye, upozorňuje, 

že byl povolán člověk v lidských očích 

neschopný. A přece svatost ve tváři 

tohoto kněze upomíná na obraz našeho 

Salvátora. Přesouvám se do oázy klidu 

kostela sv. Kateřiny na adoraci a večer 

chval. Duchovní zážitek umocňuje  

výzdoba, živá hudba s projekcí a slovo 

otce Jiřího, ale do chval, díků a proseb 

před Nejsvětější Svátostí a ikonou Sal-

vátora se může zapojit každý, koho 

Duch pobízí. Otec Jiří obchází přítomné 

s Nejsvětější Svátostí a žehná jim.  

Nezbývá než poděkovat všem, kdo ten-

to večer připravili, a jít domů. 

V sobotu je třeba si přivstat, abych stihl 

mši sv. v hlavním kostele začínající 

v 7:30 a pak se mohl v její síle věnovat 

přípravě na světskou část pouti. 

V 18:00 se vyplatí zajít si na zpívané 

nešpory ke sv. Kateřině. 

Chrámový sbor navozuje 

slavnostní atmosféru.  

Po nešporách následuje 

krátká adorace s možností 

uctění originálu ikony 

Salvátora. I přes hluk 

pouti mi v uších doznívají 

zpívané žalmy nešpor. 

A je tu neděle. Nádherně  

Chrudimská pouť jinak. 

 
 

pokračování na str. 6   
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vyzdobený kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a návrat obou našich novokněží 

domů. V liturgickém průvodu je přine-

sen a uložen před obětní stůl obraz Sal-

vátora. První mši sv. předsedá otec Petr 

Soukal. Těším se na jeho promluvu - a 

nezklame. Vidět, slyšet a být vyslán. 

Originální pohled na zprávu o promě-

nění. Otec Vojtěch slouží po celou mši 

ve zpovědnici. Po mši sv. využívám 

možnosti setrvání v blízkosti Salvátora. 

V bočních lodích udělují novokněží 

požehnání.  A je tu zvonění k hlavní 

poutní mši svaté. Přichází početný litur-

gický průvod umocněný zpěvem chrá-

mového sboru, hrou varhan a orchestru. 

Hlavním celebrantem je otec Vojtěch 

Novotný. Kostel se zaplnil poutníky 

z blízka i daleka.  Při přímluvách pama-

tujeme i na ty venku. Promluvu končí 

otec Vojtěch otázkou, jak každého  

z nás promění pohled na Salvátora.  

A tak děkuji Bohu, že mohu modlitbou 

podporovat naše kněze vybavené četný-

mi dary tolik potřebnými pro jejich těž-

kou, ale krásnou službu. 

Loučím se s ikonou Salvátora, kterou 

bude možné uctít až do 15 hodin, a jdu 

na sváteční oběd. Nezbývá než poděko-

vat všem, kteří letošní duchovní pouť 

připravili, a těšit se na příští. Bohu díky. 

P. S.  I za ten sváteční oběd! 

Miroslav Svozil  

Tradice chrudimských Salvátorských 

poutí nebyla přerušena ani za socialis-

mu. Vždy na ně přicházelo velké množ-

ství poutníků nejen z okolí, ale i  

ze vzdálenějších míst - třeba z Kolína. 

Tomu odpovídal i počet bohoslužeb -  

v 6.00, 7.30, 8.30 a v 10 hodin slavná 

zpívaná mše svatá za doprovodu  

chrudimského chrámového sboru  

a orchestru. 

Jako dítě jsem prožíval muka, která zna-

jí děti dodnes: v kapse jsem svíral dese-

tikorunu, venku na mě čekala spousta 

radosti a já musel přetrpět tzv. figurální 

mši, kdy kněz sloužil u hlavního oltáře, 

zády    k lidu mimořádně dlouhou mši 

svatou v latině, při které jsem ničemu 

nerozuměl. Moje utrpení skončilo,  

až když jsem začal ministrovat a užíval 

si novou roli. 

Všechny poutní bohoslužby se konaly  

v arciděkanském chrámu, kde byl v té 

době umístěn na hlavním oltáři originál 

milostného obrazu Salvátora. Ve čtvrtek, 

v pátek a v sobotu před poutí probíhaly 

mše večer a toto triduum tvořilo jakousi 

duchovní obnovu. Byla příležitost  

ke svaté zpovědi i u jiných zpovědníků. 

Zpravidla kázal kněz, který tuto obnovu 

vedl. V neděli ranní mši sloužil P. Josef 

Vrzal, emeritní gymnasiální profesor, 

oblíbený zpovědník a rodák z Topole.  

V deset hodin byli zpravidla celebranty 

kapitulní vikáři z Hradce Králové, z po-

čátku P. Václav Javůrek a od sedmdesá-

tých let dr. Karel Jonáš, bývalý chrudim-

ský kaplan. Koncelebrovali kněží z oko-

lí, pravidelně pan děkan František Vlček 

z Morašic nebo děkan Václav Křivský 

 

Hrstka vzpomínek Bohumíra Blažka  

na chrudimské poutě jeho mládí 

pokračování na str. 7    

pokračování ze str. 5  
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ze Skutče. Jezdíval sem také tajně vy-

svěcený biskup (to tehdy nikdo nevě-

děl) Pater Jindřich Pešek z Kameniček.  

Pro veliký počet poutníků zpovídali 

kněží i během mší. 

Tehdejší ředitel kůru pan Karel Židek 

dbal vždy na vysokou úroveň hudební-

ho doprovodu hlavní mše svaté. 

Sbor vždy řídil jeho zeť, významný 

pražský dirigent Jindřich Pěnčík. 

Úžasné bylo, že po liturgické refor-

mě Karel Židek okamžitě připravil 

text ordinária v češtině. Poutníci  

se vždy zastavovali v zadní kapli 

Panny Marie Bolestné u výstavy 

praporů a votivních obrazů s příbě-

hem salvátorské poutní tradice, kte-

ré dodnes visí v předsíni sakristie. 

Do konce šedesátých let lidé chodi-

li  také  do Božího hrobu v podzemí 

klášterního kostela svatého Josefa (dnes 

MUBASO). V neděli odpoledne bylo 

svátostné požehnání s litaniemi k Srdci 

Ježíšovu a rozloučení s poutníky. 

Za tzv. normalizace se počet mší snížil 

na tři. Atmosféra kolem pouti se výraz-

ně uklidnila mezi rokem 1975 a polo-

vinou let osmdesátých, kdy město pře-

sunulo atrakce do parku Na Střelnici. 

(Ale tady možná začíná rozdělení  lidí 

na ty, pro které je pouť zastavením  

u Svatého Salvátora, a na ty, pro které 

je pouť jen lunapark...). V roce 1990 

s návratem svobody došlo k obsazení 

biskupského stolce v Hradci Králové. 

Počátkem devadesátých let celebrova-

li hlavní mši již biskupové, byl zde  

i opat Vít Tajovský. Změnila se však 

mentalita lidí, způsob duchovního 

prožívání. Poutníků přichází málo  

a chrudimská pouť se stala spíše místní 

slavností. 

Při zamyšlení nad chrudimskými poutě-

mi je dobré vzpomenout i na vikáře  

P. Miloslava Bartla a P. Eduarda Sei-

dla, kteří chrudimskou farnost 

v nelehké době spravovali a spolu 

s ředitelem kůru panem Karlem Židkem 

se zasloužili o to, že nedošlo 

k přerušení Salvátorských poutí ani  

za normalizace a bylo možno v této 

tradici pokračovat. Díky všem duchov-

ním, zpěvákům a hudebníkům. 

Hrstka vzpomínek Bohumíra Blažka ... 

pokračování ze str. 6  
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Vítáme Vás v Chrudimi. Máme radost, 

že na faru přichází zdatná posila a me-

zi farníky nový bratr. Jste tu teprve 

necelý měsíc, zatím jen pronikáte  

do našeho společenství, a tak bychom 

rády přispěly ke vzájemnému poznání  

a spolupráci. 

Odkud pocházíte a jakými cestami jste 

se ubíral, než Vás Pán povolal  

do Chrudimi? 

Pocházím z Nového Města nad Metují, 

kde si mě Pán povolal od nevíry k víře. 

Má cesta směřuje k Pánu, ale má mno-

ho zatáček. Ve zkratce: Studoval jsem 

teologii ve Velké Británii, byl jsem 

v klášteře u augustiniánů, kde jsem na-

plno sloužil v česky, anglicky a španěl-

sky hovořících komunitách. Přes rok 

jsem byl v klášterech ve Španělsku. Pán 

měl ale se mnou jiný plán, a tak změnil 

mé životní okolnosti a přešel jsem  

do diecézního semináře v Praze, kde 

jsem pokračoval ve studiích. Nakonec 

mi přišel domů od otce biskupa Jana 

dekret, kterým mě povolal do Chrudi-

mi, abych zde dokončil přípravu  

na kněžství. 

Chcete nám přiblížit Vaše rodinné zá-

zemí? Kdo Vás nejvíce ovlivnil? Kdo 

Vás přivedl k Bohu a ke studiu teolo-

gie? 

Moji rodiče jsou nevěřící, do kostela 

nechodí, ale mají mě rádi a vždy mě 

vedli k samostatnosti a vychovávali  

ke svobodě, za což jsem jim vděčný. 

Samozřejmě to jsou rodiče, kteří mě 

ovlivnili, ale pak také má prababička, 

babička a můj přítel (kamarád), se kte-

rým se známe od pískoviště . 

Z duchovních to byli Jan Hábl, Vladi-

mír Janouch, Juan Provecho, William 

Faix, Tomáš Halík, Jaroslav Brož – 

lidé, se kterými jsem více či méně spo-

lupracoval. Samozřejmě také představe-

ní během formace. Jsem rád za to, že 

nemám jen jeden vzor, ale spíše tako-

vou mozaiku životních příkladů. Mohl 

bych jmenovat další dobré lidi, které 

jsem potkal, ale na to by mně nestačilo 

celé číslo Salvátora.  

K Bohu mě přivedl Bůh. Možná ta věta 

zní rozporuplně, ale je třeba si uvědo-

mit, že je to skutečně Bůh, kdo dává dar 

víry. Ten nelze vyrobit v hodinách ná-

boženství či čtením zbožných knih, ale 

je to Bůh sám, který hledá člověka – 

člověka, který dá Bohu šanci. Je to jako 

v lásce . 

Rozhovor s bratrem  

Metodějem Miroslavem Orlem             
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Ke studiu teologie mě přivedl Jan Hábl, 

velký komeniolog, který se mnou roz-

mlouval o otázkách teologie a ukazoval 

mi, že teologie může být také praktická 

a že nejde jen o prázdné spekulace.  

Bez něho by pro mě byla teologie  

asi pouze prázdnou spekulativní vědou 

bez užitku. Dal mi tedy velmi dobré 

základy a naučil mě teologii mít rád.  

Na co se v Chrudimi těšíte, co očeká-

váte, co plánujete? Na druhé straně, 

jaké budou Vaše úkoly a povinnosti? 

Začal bych spíše druhou otázkou, pro-

tože na ní závisí ta první. Moji milou 

povinností je modlit se za naši chrudim-

skou farnost – aby v ní prodléval Duch 

svatý v plné své síle. Dále bych měl 

vyučovat náboženství, a především se 

snažit pomáhat otci Jiřímu a být s ním 

dobrý tým. Dále musím dodělat diplo-

movou práci. Tedy budu muset svůj čas 

dělit mezi studium a službu.  

Těším se, že v Chrudimi uslyším mno-

ho životních příběhů o věrnosti Ježíši 

Kristu v modlitbě a také uvidím mnohé 

svědky víry. Už teď obdivuji řadu  

ministrantů, kteří přijdou a krásně slou-

ží u oltáře. Fascinuje mě, že se někteří 

mládežníci modlí breviář. Těším se, co 

dalšího uvidím, neboť je to i pro mě 

velikým povzbuzením ve víře.   

Co plánuji? Snažit se adaptovat se  

na místní zvyklosti a zapadnout  

do vztahů ve farnosti. Jedna věc je být 

bohoslovcem v domovské farnosti, kde 

to člověk zná, a druhá věc je přijít ně-

kam a přijmout věci tak, jak jsou – 

zvláště, když jsou některé zvyklosti 

rozdílné.  Z duchovního pohledu se člo-

věk musí naučit nově žít s Ježíšem  

a také sám se sebou v nové životní  

situaci.  

Jaký je Váš první dojem, první chru-

dimský zážitek, první zajímavé setká-

ní…? 

Chtěl bych poděkovat za milé a velko-

rysé přijetí. Jsem rád, že faru mohu vní-

mat jako domov. Za tu malou chvíli 

jsme potkal několik lidí s opravdu vře-

lou vírou. Také jsem už slyšel příběh 

ženy, která je věrně po boku svého  

nemocného manžela. To jsou opravdu 

silná setkání. -------------------------------  

První hluboký zážitek pro mě byl, když 

jsem v noci na faře prodléval v kapli  

a uvědomil si, že tu mám neustálý  

a bezprostřední přístup k Pánu. To je 

asi největší radost, co mě tu potkala.  

Máte krásné jméno; jak jste k němu 

přišel? 

V klášteře je zvykem, že se přijímá ře-

holní jméno, a tak na sebe člověk bere 

novou identitu a ohraničí tak svůj starý 

život  a nový pro Krista. Také si člověk 

vybírá svého patrona. Svatý Metoděj 

mě velmi fascinuje, a tak to byla jasná 

volba. Vnímám ho jako jméno, které mi 

bylo dáno na cestě mého povolání.  

Bůh  Abrama také přejmenoval  

na Abrahama, když si ho povolal . 

Bratře Metoději, moc děkujeme za pří-

mé, a tím velmi bohaté odpovědi  

na naše otázky. Vznikl krásný obrázek 

člověka na jeho cestě. Jsme Vám vděč-

né a věříme, že tento text osloví mnoho 

dalších lidí a otevře Vám jejich dveře.  

 KM + EV 
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Před pětadvaceti lety byla založena Far-
ní charita Chrudim, v oficiálních listi-
nách stojí  datum založení  1.9.1992.  
Snad je to příležitost maličko se zasta-
vit a ohlédnout se nebo hodnotit.  

Zakládající osobností  je paní MUDr. 
Marie Blažková, která se již v té době 
zajímala o péči o umírající. Tehdy však 
byla myšlenka hospiců a hospicové pé-
če pouze v rovině teorie a angažovanos-
ti jednotlivých osobností. Jak uvádí 
sama MUDr. M. Blažková,  bylo tehdy 
jedinou možností založit nestátní orga-
nizaci pečující o nemocné a umírající.  
Byla to právě ona, která dala impuls  
k založení Farní charity v Chrudimi 
s ošetřovatelskou a pečovatelskou služ-
bou.  

První sestřičky a pečovatelky putovaly 
za svými klienty pěšky, a to za každé-

ho počasí. Aby byly rychlejší, začaly 
jezdit na jízdních kolech, většinou  
na vlastních.  

Velkou změnu v pečovatelské službě 
sehrálo vydání zákona o sociální práci 
v roce 2006. Dodržováním zákonem 
předepsaných norem a standardů se 
sociální práce více zprofesionalizovala 
a sjednotila. Jistě nebylo zpočátku leh-
ké dostát všem zákonem stanoveným 
požadavkům.  V tomto bodě mi však 
dovolte poznámku, či snad můj osobní 
postřeh. Naše charitní sestřičky a pečo-
vatelky      i při předepsané profesiona-
litě přistupují ke svým pacientům a kli-
entům se srdcem na dlani, s láskou  
k bližnímu, mají pro ně  pochopení, 
porozumění.  

Dovolte mi krátce se zmínit o naší sou-
časnosti, o našich programech a služ-
bách.  Začněme tedy těmi tradičními. 
Ošetřovatelská služba,  jejímž posláním  
je poskytovat domácí zdravotní péči 
pacientům v Chrudimi a okolí na zákla-
dě doporučení registrujícího praktické-
ho lékaře. Cílem je udržet a podpořit 
zdraví pacienta, rozvíjet  jeho soběstač-
nost, zmírňovat utrpení nevyléčitelně 
nemocného člověka a zajistit klidné 
umírání. Pečovatelská služba  prostřed-
nictvím terénní sociální služby má  
napomáhat  seniorům a osobám se zdra-
votním postižením, které mají sníženou 
soběstačnost, aby mohly zůstat  v přiro-
zeném prostředí. Stejně tak i osobní 
asistenční služba zahrnuje pomoc se 
zvládnutím běžných každodenních  
dovedností a úkonů, které by člověk 
dělal sám, nebýt zdravotního postižení 
nebo jiné znevýhodňující okolnosti.  

Farní charita Chrudim si připomene  

25. výročí svého založení. 

 



Pod záštitou Farní charity Chrudim pů-
sobí také občanská poradna,  jejímž 
posláním je poskytovat rady, informace 
a pomoc všem lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci nebo jim 
taková situace hrozí. Stává se oporou 
těm, kteří neznají svá práva a povinnos-
ti, neumějí využívat dostupných  slu-
žeb,  nejsou schopni vyjádřit své potře-
by a hájit své oprávněné zájmy nebo 
mají jiný  závažný důvod, který je svým 
způsobem vyřazuje. Je nezávislým mís-
tem bezplatné, důvěrné a nestranné po-
moci. 

Dobrovolnické centrum je služba Farní 
charity Chrudim, která naplňuje cíle své 
činnosti tím, že vyhledává lidi dobré 
vůle, tedy dobrovolníky, kterým nevadí 
pomáhat druhým lidem ve svém vol-
ném čase a zdarma, jen pro dlouhodobý 
dobrý pocit. 

Naše služby ještě doplňuje půjčovna 
zdravotnických a kompenzačních po-
můcek.  

Jak bylo již uvedeno na počátku histo-
rie charity se jezdilo na kole nebo cho-
dilo za klienty a pacienty pěšky. 
V současné době jezdíme převážně 
osobními automobily. Jedno však  

zůstává stejné, děláme svoji práci 
s láskou a obětavostí tak, jak tomu bylo 
od samého počátku naší historie.  

A proto mi dovolte, abych poděkovala 
všem, kdo tuto historii tvořili, všem 
pracovníkům, brigádníkům a dobrovol-
níkům, kteří se do činnosti charity za-
pojili na dlouhá léta nebo jen na krátký 
čas.  Děkuji všem příznivcům a dár-
cům, kteří nás různým způsobem pod-
porují, děkuji za Vaše modlitby.  Veliké 
poděkování patří obrovské skupině 
tříkrálových organizátorů a koledníků, 
největší dobrovolnické skupině, která 
charitě každým rokem  pomáhá.  Děku-
ji Vám všem. 

Čtvrtstoletí trvání Farní charity Chru-
dim si chceme společně připomenout  
i s Vámi, a tak mi dovolte, abych Vás 
jménem pracovníků Farní charity Chru-
dim pozvala na slavnostní koncert, kte-
rý se koná  v neděli 17. září v 2017  
od 15:00 hodin v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v Chrudimi. V tomto uni-
kátním prostoru zazní duchovní hudba  
od gregoriánského chorálu až po sou-
časnost.  

Hana Petrusová 
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Čtvrtstoletí pomáháme potřebným. 

Z farních matrik 

Svátost křtu přijali: 
 

Jonáš Václav Čermák                                            

Timothy Rejl                                                          

Patrick Robert Gasser                                          

Zdeňka Malinová 

Manželství uzavřeli: 
 

Josef Tuhý a Helena Tuhá 

Jiří Sotona a  

Zuzana Rybišárová 

Jan Hodina a  

      Tereza Valentová 
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Jednou z aktivit, které ve farnosti 
vznikly v návaznosti na kurz Alfa,  
je pravidelné setkávání nad Biblí. Stalo 
se tak po druhém běhu Alfy od ledna 
2016. Ti, kteří se zajímají o knihu knih, 
se scházejí obvykle dvakrát za měsíc 
kromě období letních prázdnin. Dnem 
setkání je středa od 19 hodin a program 
akce je jasně strukturovaný. Zahajuje se 
vždy úvahou nad úryvkem z Bible, kte-
rý má spojitost 
s probíraným 
tématem, násle-
duje výklad bib-
lického tématu  
a na závěr je spo-
lečná modlitba  
a požehnání. Co 
se týká probírané 
látky: po všeo-
becném úvodu 
(zhruba první 
půlrok) týkajícím 
se např. inspirace 
Písma svatého, 
historických sou-
vislostí, kánonu 
knih a jeho vzni-
ku jsou probírá-
ny postupně kni-

hy Starého zákona nebo jejich částí 
(např. biblické pradějiny). Výklad po-
stupuje zhruba po časové ose.  
Po Starém zákoně bude následovat No-
vý zákon. V současnosti jsme se dostali 
k tématu Proroků, ve kterém budeme 
pokračovat po prázdninách. Účastníci 
setkání po probrání určitého uceleného 
okruhu obdrží písemný materiál, podle 
kterého se pracuje. Tak také ti, kteří 
nemohou vždy přijít, nejsou ochuzeni. 
Zároveň je to povzbuzení pro případné 
nové zájemce, že není nic ztraceno  
a mohou se připojit. Pro setkávání se již 
vžil název biblická hodina, což mimo 
jiné vypovídá o časovém rozsahu kaž-
dého setkání. Smyslem setkávání je 
především hlubší porozumění Božímu 
slovu a zároveň se takto vytváří prostor 
pro prožívání společenství. První setká-
ní po prázdninové pauze se uskuteční 
13. září.  

               Pavel Starý 

Setkání nad Biblí 
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Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 

 

Milí rodiče, i v novém školním roce Vám nabízíme možnost výuky římskokatolic-

kého náboženství. Bude probíhat podle následujícího rozvrhu.    
    

Přejete-li si, aby vaše dítě navštěvovalo výuku náboženství, prosíme vás o jeho 

přihlášení prostřednictvím webových stránek farnosti nebo vyplněním přihlášky, 

kterou naleznete na stolku v kostele nebo ve farní kanceláři.  

V červnu 2018 bude v naší farnosti první svaté přijímání dětí 2. a 3.tříd.  Je důleži-

té, aby děti, které chtějí přistoupit k této svátosti, chodily na výuku náboženství. 

Navíc ještě proběhne od konce ledna bezprostřední příprava dětí a rodičů  

s P. Jiřím. 

(tři setkání do Vánoc) 

Jedná se o setkání nad příběhy o otcích 

pouště a jejich moudrosti. Budeme spo-

lečně naslouchat starcům, sdílet, jak  

k nám daný příběh promlouvá, a bratr 

Metoděj přispěje svým komentářem. 

Nakonec se pomodlíme na základě pod-

nětů, které ve skupině a z daných příbě-

hů vyplynou. Pokud by nás bylo více,  

 

 

tak se rozdělíme do menších skupin. 

Dotazníkový průzkum na závěr pomůže 

bratru Metodějovi při zpracování diplo-

mové práce. Není třeba odejít do pusti-

ny, aby člověk získal moudrost, stačí 

alespoň otevřít příběhy otců pouště  

a naslouchat. Termíny setkání: čtvrtek 

21.9.,19.10.,23.11. 

Chvilka s otci pouště 
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Plánované pastorační aktivity 

 

 
září 
 
3. 9.     Dětská bohoslužba s žehnáním školních batohů,  
       po ní vyprávění a promítání o táboře 
17. 9.     Farní den (mše sv. v 10 hodin) 
23. 9.    Farní výlet do Krkonoš 
28. – 30. 9. Putování po jihočeských a rakouských klášterech 
 
 
říjen 
 
17. 10.    Přednáška ČKA: P. Jaroslav Brož – Papežská exhortace Amoris laetitia 
       Táborový víkend pro rodiče 
 
 
listopad  
 
21. 11.    Přednáška ČKA: Novinář Josef Pazderka – Putinovo Rusko  
                               – Máme se ho bát? 
 
 
prosinec 
 
2. 12.    Vití adventních věnců 
16. 12.    Snídaně na faře 
26. 12.    Vánoční koncerty Salvátor 
 
 
 
Harmonogram pravidelných akcí 
 
 
neděle 
 
8:30     Dětská bohoslužba   kostel NPM  3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 
 
 
pondělí 
 
       Dětská scholička  farní sál dle domluvy 
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úterý 
 
15:00      Setkání seniorů      farní sál 10. 10., 14. 11., 12. 12. 
18:00      Dětská bohoslužba    kostel NPM 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12. 
19:00      Modlitba nad Písmem  farní kaple každý týden od 5. 9. 
19:00      Zkouška chrámového sboru     kůr NPM každých 14 dní, 
                               poprvé 19. 9. 
 
středa 
 
14:00 – 14:45  Náboženství        ZŠ Dr. Peška každý týden od 27. 9. 
18:00      Růženec           farní kaple 4., 11., 18. a 25. 10. 
19:00      Adorace           farní kaple 6. 9., 15. 11., 6. 12. 
19:00      Setkání nad Biblí      farní sál 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10.,  
                                8. 11., 22. 11., 13. 12. 
 
 
čtvrtek 
 
14:45 – 15:45  Náboženství 4. + 5. tř.   farní sál každý týden od 5. 10. 
15:30 – 16:15  Náboženství MŠ + 1. tř.  učebna  každý týden od 5. 10. 
16:30 – 17:15  Náboženství 2. + 3. tř.   učebna   každý týden od 5. 10. 
19:00  Kurzy Beta             farní sál 7. 9., 5. 10., 9. 11., 7. 12. 
19:00  Chvilka s otci pouště       farní sál 21. 9., 19. 10., 23. 11. 
 
 
pátek 
 
14:30 – 15:30  Náboženství 6. + 7. tř.   farní sál každý týden od 6. 10. 
15:45 – 16:45  Náboženství 8. + 9. tř.   farní sál každý týden od 6. 10. 
19:00      Společenství mládeže   farní sál podle domluvy 
19:00      Net for God         farní sál 29. 9., 27. 10., 24. 11.,  
                             15. 12., 26. 1. 
 
Bohoslužby v zařízeních pro  nemocné a seniory  
     
         Nemocnice:         první středu v měsíci ve 14 hodin 
 

         Senior rezidence:      první a třetí středu v měsíci v 15 hodin 
 

           Domov seniorů:        druhou a čtvrtou středu v měsíci  
                        v 15 hodin 
 

           Hospic:            zpravidla každý čtvrtek v 15 hodin 
 
Změna vyhrazena dle aktuální situace!    
 

Na všechny aktivity jste srdečně zváni! 
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Farní den 

Zveme vás na již osmý farní den naší farnosti, při kterém oslavíme také 25 let Farní 
charity Chrudim. Letos jsme tuto akci kvůli primicím posunuli z počínajícího léta 
na jeho konec. Věříme však, že i babí léto přinese milé setkání. Farní den se bude 
konat v neděli 17. září 2017. Začne mší svatou v 10 hodin v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté  se přesuneme do prostor fary a farního dvora, kde si dáme  spo-
lečný oběd, výbornou kávu, cukroví, čepované pivo, kofolu, prostě všechno, co 
k takovému dni patří. Nebude chybět tradiční fotbálek, muzicírování, ale hlavně 
možnost zastavit se, popovídat si, více se seznámit, prostě být spolu. Vyvrcholením 
dne bude koncert k výročí charity. Těšíme se, že se  v radosti sejdeme.      -pp- 

M O D L I T B A  Z A  F A R N O S T  
 

 

 
 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, 
ty jsi hlava našeho farního společenství. 
Dej nám, ať máme jeden pro druhého 

správné slovo, pomáhající skutek a odpuštění. 
Dej našim kněžím svého svatého Ducha 

a žehnej jejich pastýřské službě. 
Pomáhej rodičům, aby svým dětem vydávali 

svědectví o tvé pravdě a lásce. 
Posiluj trpící, aby své bolesti spojovali 
s tvou obětí pro spásu svých bližních. 

Pomáhej nám všem, abychom sami sebe 
přinášeli jako oběť živou pro rozkvět 

Božího království v naší farnosti. 
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, 
tvé zachraňující lásky, a vytvářej z nás svůj 

svatý lid žijící ve společenství.jednoty a lásky.  
Amen. 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 22. 10. 2017.  Své příspěvky 

můžete zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. 

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