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Nové číslo Salvátora dostáváte právě 

v poslední den prázdnin. Zítra se už jde 

do školy. Čas, který uplynul, byl  

pro mnohé časem volnosti, spontaneity, 

nových zkušeností i zážitků. Zítra začne 

přinejmenším pro školáky a jejich rodi-

ny čas jiný, čas povinností, čas přesně 

rozvržený. Pro někoho z nás bude nároč-

né vpravit se do tohoto nadcházejícího 

stavu. Vždyť pokud to okolnosti dovolí, 

rádi se zabydlíme v časoprostoru více či 

méně neuspořádaném. Někdy se stane, 

že míra uvolněnosti přesáhne jistou mez 

a nezbývá než si v tom udělat pořádek. 

Ukazuje se, že ve svém životě potřebuje-

me na jedné straně volnost, spontaneitu 

a improvizaci, ale na druhé straně i sys-

tém, pravidelnost a řád. To se netýká jen 

vnějšího prostředí. To samé platí i o na-

šem nitru. Známkou zralosti člověka je 

schopnost v sobě plodně spojit sponta-

neitu a kreativitu s věrností vnitřnímu 

řádu a zásadám. Jako by to byly dvě no-

hy, které člověka nesou vpřed. Dnešní 

doba přinesla mnoho improvizace, krea-

tivity a spontánního přístupu, niterné 

zakotvení v hlubším řádu se však už  

tolik necení. Pak to však může kulhat  

a daleko se nedojde. Nechci moralizo-

vat, spíš se chci znovu zadívat na náš 

nepřekonatelný vzor, na Pána Ježíše.  

On nepřišel zákon zrušit, ale ve svém 

životě ho tvůrčím a někdy velmi spon-

tánním způsobem naplňoval. Tak se 

v novém školním roce podle starého 

hesla inovovaného blahé paměti bisku-

pem Otčenáškem na jedné straně modle-

me a pracujme, ale přitom si nezapo-

meňme hrát. K tomu zejména Vám ško-

lákům a studentům ze srdce žehnám. 

                                                                                                                              

              Váš otec Jiří 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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 Letošní farní den se po loňském zářijo-

vém vrátil opět k tradičnímu červnové-

mu termínu. 

V začátku léta už některé rodiny odjely 

na dovolenou, a tak možná  i proto byla 

účast farníků nižší, než se předpokláda-

lo. Sešli jsme se v neděli 24. června,  

o Slavnosti svatého Jana Křtitele, na mši 

svatou v 10 hodin a pak se přesunuli  

na faru, kde již byly upravené stoly  

s doneseným občerstvením a  nachysta-

né již tradičně výborné grilované maso. 

 Farnímu setkání předcházelo několik 

přípravných dnů. Ve středu odpoledne 

se uklízel farní dvůr, ale v  sobotu večer 

bylo vzhledem k předpovědi počasí roz-

hodnuto, že vše se bude odehrávat  

ve vnitřních prostorách fary. Pro společ-

né posezení jsme připravili nejen sál, 

učebnu, ale i klubovnu, rozestavěli jsme 

stoly a židle i v prostorné chodbě.   

V neděli ráno před mší svatou obětavé 

ruce prostřely stoly, nanosily dobroty, 

aby se všichni mohli pohodlně usadit. 

   Všem, kteří se podíleli  na organizaci  

a přípravách, otec Jiří několikrát veřejně 

poděkoval. A  my děkujeme jemu, že je 

chrudimská fara otevřená pro různá se-

tkání a akce. Možná jsme byli trochu 

smutní, že nám na farní den pršelo, ale 

to jsme ještě netušili, že je to jeden  

z mála dešťů letošního léta. 

 Ti, kteří vydrželi až do 14 hodin, byli 

odměněni ohlášenou návštěvou našich 

milých otců Vojty a Petra. Už nemohu 

napsat ani bohoslovců, ani novokněží, 

ani našich kněží, protože oba slouží  

v jiných farnostech. Připravili pro nás, 

Farní den 
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Puťák 

18. 7. 2018 ve 14:40 jsme se sešli  
na nádraží v Chrudimi. Odtud jsme od-
jeli vlakem do Chocně, kde začalo naše 
putování do Pastvin. 

Naše první cesta vedla z Chocně  
do Svatého Jiří. Ubytovali jsme se  
na faře, kde jsme si uvařili večeři. Po ní 
jsme hráli hru, ve které jsme vysvětlo-
vali význam slov.  Za odměnu jsme 
získali dopis od generála Granta. 

Druhý den po snídani jsme se vydali  
na další cestu do Ústí nad Orlicí. Ces-
tou nám generál Grant posílal obrázky  
s místy, která máme během putování 
vidět.  Když jsme dorazili do cíle etapy, 
ubytovali jsme se a navečeřeli, hráli 
jsme hru, která spočívala v mluvení na 
určité téma. Na večerní modlitbu jsme 
šli do kaple v zahradách. 

Třetí den puťáku jsme začali ranními 
chválami. Tentokrát pochod vedl  

do Dolní Dobrouče. Při tom celý den 
probíhala duchovní obnova na téma 
vztahy. Zamýšleli jsme se nad vztahem 
k Bohu, k sobě a k druhým. Tento den 
přijel i otec Vojtěch, Vojta Novotný, 
takže byla možnost svátosti smíření. 
Odpoledne jsme slavili mši svatou.  
V Dolní Dobrouči jsme se opět ubyto-
vali a najedli. Rozloučili jsme se s Voj-
tou, který musel zase odjet, a zahráli si 
další večerní hru - získávání otroků. 
(Každý dostal přezdívku a ostatní háda-
li, komu která patří. Kdo správně spojil 
přízvisko a jeho nositele, získal otroka). 

Poslední den nás čekalo putování  
do Pastvin. Ráno nám došla zpráva, že 
nemáme moc času a musíme rychle 
pryč. Dostávali jsme úkoly, za jejichž 
splnění jsme získali čas navíc. Poslední 
úkol se nám nepovedlo splnit, a tak 
jsme museli chvíli běžet. Naštěstí ne 
moc dlouho. Poslední kilometry se ně-
kterým z nás  zdály být nekonečné.   
 

Farní tábor 2018 

pokračování na str. 4   

naši milí Vojta a Petr, videoprezentace,  

abychom poznali jejich  roční působení 

v nových  farnostech. 

 Od Vojty jsme se dozvěděli, že ho  

v září čeká velká změna. Odjíždí z Po-

děbrad do Říma, kde bude působit  

v Nepomucenu jako vicerektor. A když 

jsem v jeho prezentaci viděla záběry  

z jeho studií v Římě, řekla jsem si: to je 

fakticky prorocké video a Bůh má 

opravdu smysl pro humor, když uvede 

ve skutečnost, co bylo myšleno jako 

legrace. 

 Petr jako kaplan v Havlíčkově Brodě 

má na starosti svoji vlastní farnost Šla-

panov a také vzácný kostel v havarij-

ním stavu. Jeho prezentaci bych označi-

la jako budovatelské video. Pustil nám 

dokumenty šlapanovské kabelové tele-

vize z již provedených úprav a oprav  

a také snímky, které dokazují, že stav 

kostela je opravdu vážný. 

 Po celý den byla k dispozici spousta 

jídla. Když jsme večer začali uklízet, 

přišla mi na mysl scéna z evangelia: 

nasbírali dvanáct plných košů zbylých 

kousků… 

 Myslím, že farní den 2018 se vydařil 

a že se všichni těšíme na farní den 

2019. 

                                        Marie Ježková 
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Farní tábor 2018 - pokračování ze str. 3 

Ale po příchodu do chaty jsme měli 
dobrý pocit, že se nám povedlo ujít  
20 kilometrů. 

Myslím, že na tento puťák budeme 
dlouho vzpomínat. 

Anežka Ježková 

 

Tábor 

Letošní farní tábor se nesl v duchu dob-
rodružství a boje o přežití. Námětem 
našeho pobytu byla kniha Julesa Verna 
„Tajuplný ostrov“. První - putovní část 
- nás zavedla do richmondského vězení, 
odkud jsme posléze utíkali balónem 
přes Tichý oceán a za bouře ztroskotali 
na neznámém ostrově. Nyní nastal čas 
v divočině přežít: obstarat si potravu, 
naučit se lovu, vybudovat vhodné bez-
pečné sídlo,... Poté, co jsme se usídlili, 

začali jsme přemýšlet nad způsobem 
záchrany. Výborným nápadem bylo 
zhotovení voru. Také jsme objevili  
na nedalekém ostrově trosečníka Toma 
Ayrtona, díky kterému jsme byli  
zachráněni lodí Duncan, na jejíž palubě 
dříve Ayrton plul.  
 

Do příběhu nás vtáhla motivační scénka 
s tradičně výbornými hereckými výko-
ny vedoucích. Po ní následoval sled 
různorodých her – strategických, vědo-
mostních, dovednostních… Ty nás pro-
vázely spolu s rozcvičkami, modlitbou, 
výborným jídlem a zábavou každý den. 
Naše společné dny se chýlily ke konci. 
Čekalo nás ale nemilé překvapení – 
piráti, kteří připluli na náš ostrov.  
Ti pro nás znamenali nebezpečí, a tak 
jsme je v napínavé závěrečné bitvě 
zahnali zpět na moře.  
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Myslím, že největšího ohlasu dosáhla 
výroba voru, vaření oběda a Gregův 
příběh (noční výsadek).  Zhotovení  
voru nás stálo nemálo sil. Odměnou 
nám ale bylo veselé řádění a dovádění 
na vodě. Zdánlivě jednoduchý úkol 
v podobě přípravy polévky se ukázal 
jako tvrdý oříšek. K zapálení ohně jsme 
měli k dispozici pouhé 3 sirky, těmi se 
nám to ale nepodařilo. Záchranou se 
nám stalo křesadlo jednoho z účastníků. 
Po půlhodinovém zápolení jsme oheň 
konečně zapálili. 

A noční výsadek? Ten byl třešničkou 
na dortu. Místo zaslouženého nočního 
odpočinku jsme se vydali po stopách 
Grega, uprchlého vraha.  Greg na cestě 
z vězení někde ukryl zlaté cihly a my 
jsme  je chtěli najít. Ke konci cesty 
jsme ale objevili Grega a ten nám  

na smrtelné posteli vysvětlil, že největ-
ším bohatstvím není zlato, ale umění  
žít dobrý život.  

Pozn. autora: Rodiče starších účastníků 
ať následující pasáž raději nečtou.  

Odvoz autem z tábořiště: cca 22:30, 
začátek putování: cca 23:00, návrat  
do postele: cca 3:30. Tmou ujitá vzdá-
lenost: 10 km (skupiny nejstarších),  
o něco méně km (skupiny mladších 
starších).  

 

Slovo závěrem: Tábor jsem si moc užil 
a těším se na příští. 

Matěj Vtípil 

  

Farní tábor 2018  
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Pokud může, přichází takřka na všech-
ny mše svaté a její hlas známe z modli-
teb růžence nebo Korunky k  Božímu 
milosrdenství. Dnes bychom vám paní 
Marii Mrkvičkovou rády představily 
blíže.  

1. Paní Mrkvičková, víme, že kořeny 
Vaší rodiny nejsou v Chrudimi. Odkud 
pocházíte a jaká byla Vaše původní 
rodina? 

Pocházím z Bradla z rodiny Rüklů. Mě-
li sklárnu, po znárodnění se tam dělaly 
vánoční ozdoby. Ta výroba trvá dodnes 
a sklárna byla po roce 1990 vrácena 
strýci. Dědeček z maminčiny strany byl 
nadlesní ve Slavicích a rodiče se sezná-
mili, protože oba hráli ochotnické diva-
dlo. Vyrůstala jsem se dvěma sestrami, 

dvěma bratry. Nejmladší, nadaný lékař, 
zemřel v padesáti letech, ale  
s ostatními se stále navštěvujeme.  
V našem původním domě na Bradle 
žije můj syn Jiří s manželkou Marké-
tou. 

2. Jaké bylo Vaše dětství a mládí, kde 
jste se vzdělávala a kde později našla 
uplatnění? 

Útlé dětství jsem prožila v Chrudimi. 
Tatínek tu pracoval jako soudce a ma-
minka se tady cítila velmi šťastná. Ale 
asi v mých šesti letech se rodina vrátila 
do Bradla, kde mamince k povinnostem 
a péči o 5 dětí přibyla starost o stárnou-
cí rodiče. Já sama jsem se  odstěhovala 
do Chotěboře a tam studovala gymnázi-
um. Po maturitě jsem šla do Chrudimi  

 

Rozhovor s paní Marií Mrkvičkovou 
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a našla si první místo při kampani  
v cukrovaru ve Slatiňanech, kde jsem 
zůstala 20 let až do jeho zrušení. Praco-
vala jsem v laboratoři a při práci jsem si 
dokončila odborné vzdělání na průmys-
lové škole v Pardubicích. Později jsem 
dojížděla do Hrochova Týnce a stala se 
tam vedoucí laboratoře.  

3. Před časem znovu vyšla Knížka  
o radosti, jejímž je Váš muž, doktor Jiří 
Mrkvička, autorem. Prosím povězte 
nám něco o něm a Vaší rodině. 

Můj manžel celý život působil v ne-
mocnici v Pardubicích na psychiatric-
kém oddělení jako psycholog. Roku 
2013, při 10. výročí jeho úmrtí, vydala 
jeho bývalá spolupracovnice, paní dok-
torka Blažková, Knížku o radosti 
(původně vyšla ještě za minulého reži-
mu) znovu v krásné  representativní 
úpravě v chrudimském hospici. Ta kni-
ha má dodnes úspěch i v cizině, kde se 
stala vysokoškolskou učebnicí nabízejí-
cí návod pro život. S manželem jsme 
vychovali dva syny, mám  5 vnoučat  
a 10 pravnoučat a ze všech mám veli-
kou radost. Vnuci jsou všichni pokřtěni, 
ale z pravnoučat už jen dvojčata 
v Řecku a pravnuk Michal v Chrudimi. 

4. Vrátíme se trochu zpět a poprosíme 
Vás, abyste nám povyprávěla o Vaší 
cestě k víře. 

Můj otec absolvoval arcibiskupské 
gymnázium a celá rodina ve víře rostla. 
Tatíček hrál krásně na varhany a kaž-
dou neděli jsme byli v kostele. Nejvíc 
vzpomínám, jak jsme v zimě šlapali 
daleko do kopce do kostela v Modletí-
ně, jak mě tehdy  zábly nohy...Pan farář 
k nám chodil na návštěvu, rozmlouval  

s tatíčkem a maminka mu chystala 

svačinu. Obrázek na stěně malovala 
moje sestra a je na něm kaple v Horním 
Bradle, kde byly mše jen jednou za mě-
síc. V této kapli jsem se také v roce 
1954 vdávala. A jedna z mých nejstar-
ších  vzpomínek z dětství je na první 
svaté přijímání v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie tady u nás v Chrudimi. 

5. Na závěr nám prosím řekněte, co 
ráda děláte, o co se zajímáte, co Vás 
těší. 

Těší mě rodina, vnoučata a pravnouča-
ta, kterým někdy i uvařím a za kterými 
chodím na návštěvu. Stále jezdím  
za svými sestrami do Prahy a Trhového 
Štěpánova, na Bradlo za bratrem, který 
občas píše panu kardinálu Dukovi   
a chodí do kostela v Trhové Kamenici.  

Ráda sleduji TV Noe. Od mládí řídím 
auto, a tak se snáze dostanu téměř kaž-
dý den na mši. Občas svezu i kamarád-
ky, ale jsem vděčná, když mně nabídne 
dopravu pan dr. Boháč. Víra mi dává 
všechno: duchovní prožitek, setkání  
s lidmi. Vždy se těším na faru na  akce 
pro seniory, na přednášky, promítání 
filmů… Moc se mi líbil poslední farní 
den a jeho atmosféra. Navštěvuji přítel-
kyni a dlouholetou farnici paní magis-
tru Zábskou v Domově seniorů. Také 
jsem zapojena do živého růžence.  

Víra je krásné obohacení života, zůstali 
v ní i moji sourozenci. Moje děti už 
nechodí tak často do kostela, ale ve víře 
také žijí. 

Milá paní Mrkvičková, děkujeme Vám 
za krásné popovídání a modlíme se, aby 
Vám náš Pán dal do dalších let pevné 
zdraví, jasnou mysl a mnoho hezkých 
chvil při mši svaté.                 KM a EV  

Rozhovor s paní Marií Mrkvičkovou 
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Svátek Proměnění Páně je v případě 
chrudimské farnosti neoddělitelně spjat 
se Salvátorskou poutí. Když Ježíš vyve-
dl apoštoly Petra, Jakuba a Jana na horu 
Tábor, dostalo se jim privilegia, že 
mohli zažít proměnění Ježíše a vidět 
tvář toho, koho znali z všedních dnů, 
ještě jinak, nově. Jak uvádí Matoušovo 
evangelium: „... jeho tvář zazářila jako 
slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.“ 
(Mt 17, 1-9) 

Salvátorská pouť je pozváním i pro nás, 
abychom poodešli na chvíli z naší 
„každodennosti“ na místo, kde bychom 
mohli být s Pánem sami a nechali ho 
k nám promlouvat. Tuto příležitost se 
snažil nabídnout poutní duchovní pro-
gram. Ten byl ve čtvrtek zahájen před-
náškou doc. Karla Sládka s názvem 

Proměnění Páně v teologii a umění. 

Páteční večer nabídl ztišení v kostele 
sv. Kateřiny, kde při večeru chval  
zazněly nejen křesťanské písně, ale  
i biblické texty a myšlenky k osobní 
meditaci. V předvečer nedělní pouti 
jsme se sešli opět v kostele sv. Kateřiny 
při slavnostních nešporách v podání 
chrámového sboru. Byly ukončeny  
adorací Nejsvětější svátosti spojenou  
s možností uctít originál obrazu Svaté-
ho Salvátora a závěrečným  požehná-
ním.  

Pouť vyvrcholila v neděli, kdy se 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
kromě pravidelné nedělní bohoslužby 
konala slavnostní poutní mše svatá  
celebrovaná královehradeckým pomoc-
ným biskupem Mons. Kajnekem.  
Otec Jiří ve svém kázání upozornil,  
že milostný obraz Svatého Salvátora  

Salvátorská pouť 2018 
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Salvátorská pouť 2018 Salvátorská pouť 2018   

sám o sobě není „zázračný“, ale má  
nás blíže přivádět k modlitbě  
a rozvíjení vztahu s Bohem a současně 
s lidmi. Máme ve svém životě usilovat 
o obojí. Otec biskup se zaměřil  
na evangelní událost proměnění na hoře 
Tábor. Upozornil, že se vše odehrálo 
v době, kdy apoštolové Ježíše již znali, 
zažili s ním různé situace a celé jeho 
konání jim mohlo zevšednět. Ježíš však 
věděl, že se blíží jeho utrpení a smrt,  
a proto se některým z nich zjevil  
ve slávě, neboť chtěl, aby před jeho 
utrpením také viděli něco jiného: 
opravdového krále a Spasitele. Při tom 
otec biskup zdůraznil, že lidé, kteří se 
snaží o duchovní život, také čas od času 
zažívají okamžiky, kdy najednou spatří 
život a věci duchovní „v jiném světle“, 
tak jako apoštolové na hoře Tábor. Tyto 
okamžiky však trvají velmi krátce  
a nedají se uchopit, jsou však posilou  
a povzbuzením pro vytrvalost 

v duchovním životě. Pan biskup po mši 
svaté ještě věnoval čas poutníkům a dal 
prostor jejich dotazům. I v tento den 
mohli všichni návštěvníci  kostela 
zhlédnout a uctít originál obrazu Svaté-
ho Salvátora. 

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na přípravě pouti jakkoli podí-
leli a přispěli k její krásné a slavnostní 
atmosféře. Ať je však pro nás vzpomín-
ka na letošní pouť i každá návštěva far-
ního kostela připomínkou toho nejdůle-
žitějšího, k čemu jsme vybízeni:  

 

„Hledejte 
mou tvář“ (Ž 
27,8), a ať 
nám pohled 
na Kristovu 
tvář přináší  
i v naší kaž-
dodennosti 
pokoj, posilu 
a naději. 
                                                  
       

       
                       

Hana Krejčí 

pokračování ze str. 8 
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Net for God  v Chrudimi Net for God  v Chrudimi --  

setkávání v rámci katolické setkávání v rámci katolické 

církvecírkve  

Net for God v překladu znamená síť  

pro Boha. Je to mezinárodní ekumenic-

ká fraternita - společenství rozšířené   

v mnoha zemích světa. Jeho účelem 

jsou modlitby, posílení jednoty křesta-

nů a hlavním cílem je evangelizace. 

Zahrnuje 30 zemí světa. Cílem této sítě 

je jednota a usmíření mezi křesťany, 

modlitba a práce pro jednotu a mír mezi 

církvemi a ve všech zemích. V České 

republice má komunita sídlo v Tucho-

měřicích, původní komunita Chemin 

Neuf v Lyonu ve Francii. 

V královéhradecké diecézi je celkem  

6 pravidelných skupinek, kterých se 

pravidelně účastní 40 – 50 lidí. Komu-

nita Chemin Neuf pořádá i v ČR víken-

dy a setkání, duchovní cvičení  

i pro manželské páry a mládež. 

Posláním Net for God je vytvářet sku-

pinky pro jednotu, sdílení a diskuzi  

o  filmech, pro modlitbu za pokoj. 

Skupinek se ve světě uvádí dle prezen-

tace z roku 2018 více než 700 v 66 ze-

mích a 22 jazycích, do kterých byly 

přeloženy nabízené  filmy. 

Aktivity Net for God probíhají všude 

po celém světě v jednotlivých  skupin-

kách. Každé setkání členů má tento rá-

mec: Přivítání,  představení nových 

účastníků, plánovaný program večera  

a informace o filmu, který je na ten  

daný večer připraven. Po společném 

zhlédnutí filmu následuje diskuze a sdí-

lení dojmů, případně pohoštění. Závěr 

vždy patří  modlitbě, chválám,  

přímluvám a organizačním záležitos-

tem. 

Každý měsíc je představen nový film, 

který napomáhá vzdělání ve víře nebo 

reaguje na aktuální události spojené  

s otázkami víry ať už v církvi, nebo  

ve světě. Filmy lze také nalézt na webo-

vých stánkách fraternity Net for God:  

www.netforgod.tv. 

Klasifikovat filmy je poměrně těžké,  

i když se dají vysledovat určité tematic-

ké skupiny. Filmy jsou v podstatě do-

kumenty o osobnostech, které mají 

vztah k víře, Bohu a katechezi. Často 

jde o dokumenty ze života  tzv. obyčej-

ných lidí, kteří prošli mimořádnými 

událostmi spojenými s Bohem. Do další 

kategorie patří příběhy dobrovolníků  

v různých  světadílech, filmy vyzdvihu-

jící  ekumenické úsilí, dokumenty  

návratů ke kořenům, či odkazy na cír-

kevní události a dokumenty vydávané 

hlavou církve. 

 Z filmů o význačných osobnostech 

můžeme například uvést film JEDEN 

hlas, jedna vize o Martinu Lutherovi 

Kingovi,  Ubuntu - jsem, protože ná-

ležím druhým  o Nelsonu Mandelovi.  

 

Setkáváme se ..... 

 

http://www.netforgod.tv/


Setkáváme se …Setkáváme se …  
Net for God  v Chrudimi Net for God  v Chrudimi  
 

O lidech žijících zasvěceným životem 

vyprávějí filmy jako Marta Robinová, 

Otec Pedro, Přervaný život podle stej-

nojmenné knihy o Ettě Hillesum, Neu-

žitečný život o Charlesovi Foucauldo-

vi,  Amazonie - boj Dorothy Stango-

vé, Muž podle Božího srdce, Srdce 

šampiona, Mikuláš z Flee. Z dalších 

tematických okruhů připomenu napří-

klad Nemějte strach z Ducha Svatého, 

Dobré víno z Kány, 500 let reforma-

ce, Laudato Sí v Africe, Panna Maria 

byla židovka. 

Aktivita Net for God běží v Chrudimi 

od prosince 2011, i když do České re-

publiky přišla již  v roce 2004. 

 

Setkáváme se ke konci každého měsíce 

na chrudimské faře vždy v předem  

určený pátek v 19 hodin. Skupinka je 

vedena organizátorem z královéhradec-

ké diecéze Vláďou Neškudlou  a v prů-

běhu let věnoval tomuto setkávání veli-

kou práci pan doktor Boháč. 

 Na závěr poloviny roku je organizová-

no velké Letní setkání z celé diecéze  

v Sezemicích. Během roku  a na jeho 

závěr můžeme vyjet na „víkendovky“,  

třeba do kláštera v Králíkách, a spojit 

setkání Net for God i s jinými aktivita-

mi. Kromě evangelizace a modliteb  

či sdílení myšlenek a obsahu filmu je 

výsledkem i rozvoj komunitního života. 

               Alena Dostálová 
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Bratr Metoděj 

 

Přesně po roce od svého příchodu  
do Chrudimi,  o Salvátorské pouti, se 
vydal bratr Metoděj Miroslav Orel  
na další etapu své životní cesty do pol-
ské Jelenie Góry. Přejeme mu sílu a vy-
trvalost ve službě u oltáře, pevnou víru  
a každodenní  radostné  vědomí Boží 
přítomnosti. Ať jeho zvučný hlas a lid-
ská opravdovost těší a obohacují  každé-
ho, kdo bude hledat oporu, pomoc,  
Boha.   
 
                                

                                                            KM 

pokračování ze str. 10 
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Bratři a sestry, chci vás informovat  
o tom, co se děje v letošním roce  
na poli, které sice není hlavní činností 
církve, ale kterému se nevyhneme, 
když jsme „zdědili“ devět kostelů  
a jednu faru.  

Opravy jsme v letošním roce začali už 
zjara. Na faře byla postupně opravena 
střecha věžičky, včetně opravy ko-
rouhve a pozlacení báně. Do nové kou-
le jsme vložili pamětní spis pojednáva-
jící o opravách na faře od roku 2009. 
Obnovu provedl nákladem 134 835 Kč 
pan Slavík, který například pokládal  
i novou střechu klubovny. Firma Kom-
plex potom v součinnosti s restaurátory 
sanovala spodní partie fasády fary, 
zvláště sokl. Součástí akce bylo restau-
rování vstupního portálu a statické  
zajištění porušeného oblouku vjezdu  
do dvora. Cena této opravy činila 
549 000 Kč. Na vrata do dvora bylo 
nákladem 28 823 Kč před několika dny 
namontováno elektrické ovládání. Cel-
kem jsme tedy do fary letos investovali 
cca 713 000 Kč, vše z vlastních zdrojů. 
V příštích letech bychom rádi opravili 
omítky ve dvoře fary. Uvidíme! Potřeb 
je mnoho, prostředků méně. 

Dokončením hlavní lodi kostela Nane-
bevzetí Panny Marie završíme několi-
kaletou etapu opravy střech kostela. 
Stavět se začalo v roce 2009, příprava 
této rozsáhlé akce je ještě staršího data. 
Pod zdánlivě bezvadnou starou kryti-
nou i u nás pěkně bujela dřevomorka. 
Tak jsme rádi, že můžeme čerpat dota-
ce z programu PZAD MK ČR, z grantu 
Pardubického kraje a že nám  také pra-
videlně přispívá Město Chrudim. Letos 
bude proinvestováno 2 731 852 Kč, náš 

vlastní podíl činí 131 852 Kč. 

Příští rok začneme, dá-li Bůh, 
s opravou věží. Nejprve však musíme 
zajistit projekt tohoto náročného díla. 
Hrubý odhad je 3 - 5 mil. Kč na jednu 
věž. Zmíněný prováděcí projekt tento 
náklad dále upřesní. Při jednáních, kte-
rá již proběhla, se odborníci shodli  
na tom, že na věže má být položen  
nový měděný plech a pod něj nové bed-
nění. Současná krytina vinou kotvení 
obyčejnými hřebíky (vznik elektroche-
mických článků a rychlá koroze) již 
stoprocentně nedrží na svém podkladu. 
To se ukázalo v lednu 2015, kdy silný 
vítr narušil střechu severní věže. Ta je 
dnes sice opravena, takže nehrozí ne-
bezpečí, ale životnost tohoto opatření je 
maximálně 20 let. Vzhledem k finanční 
i technické náročnosti stavby (náročné 
lešení) je třeba dosáhnout toho, aby za 
jednu stavební sezonu byla opravena 
celá střecha jedné věže s přiléhající  
fasádou.  

Poté nás čeká obvodový plášť, který 
bude muset být financován z jiného 
dotačního programu než z PZAD 
(zřejmě evropský dotační program 
IROP). S tím souvisí prohlášení kostela 
NPM za národní kulturní památku,  
o kterém jednáme s ministerstvem kul-
tury.  

Při silném větru se uvolnila stříška 
z pilíře nad sakristií, jde sice o pojist-
nou událost, ale vždy při tom platíme 
spoluúčast 5 000 Kč. Neustále reklamu-
jeme odpadávající bodce proti holu-
bům, je to však běh na dlouhou trať.  
Ne se všemi firmami se dobře jedná. 

Významnou investicí bylo pořízení no-
vého oltáře v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, který byl zasvěcen dne 8. 4. 
2018.  

Průběh oprav v naší farnosti v roce 2018 
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Průběh…. 

Mobiliář našich kostelů  
je bohatý a mnohdy jedineč-
ný, a tím i vzácný. I o něj je 
potřeba se starat. Proběhl 
malý, ale nutný restaurátor-
ský zásah na našem nejvzác-
nějším obraze. Mohli jste si 
toho povšimnout při nedáv-
né pouti. Také se nákladem 
254 000 Kč restauruje epitaf 
Samuela Fontina Klatovské-
ho z předsíně sakristie, 
v příštím roce se bude snad 
restaurovat boční oltář Pan-
ny Marie z roku 1500.  
Financování je převážně 
z dotací, farnost se však také 
podílí. 

Z kostela sv. Kateřiny byl 
odvezen na restaurování 
vzácný pozdně gotický oltář 
sv. Kateřiny umístěný  
na pravé straně vedle sakris-
tie. Oprava bude trvat 3 ro-
ky, letos bude stát 330 000 
Kč (celkový náklad cca 1 
mil. Kč). Položili jsme zde 
nové koberce a pořídili látku na nová 
plátna na oltáře. Řešíme problémy 
s odvětráním kostela, je potřeba také 
opravit omítky v lodi, případně 
v presbytáři, vše je v jednání. 

Na kostele v Pouchobradech byl nákla-
dem 75 000 Kč obnoven nátěr střechy, 
(obec přispěla 30 000 Kč) a také u 
Třech Bubnů bude v nejbližších dnech 
natřena střecha věže (náklad 70 000 Kč, 
obec 30 000 Kč). 

Nyní již připravujeme žádosti o dotace 
na opravy na ministerstvo kultury, Par-
dubický kraj i Město Chrudim na příští 

rok. Jako každý rok jsme v situaci, 

kdy ještě nejsou dokončeny ani zúčto-
vány práce tohoto roku a již musíme 
žádat na rok příští. Navíc v tuto chvíli 
na bankovním účtu nemáme zatím žád-
né dotační prostředky na placení faktur 
za práce, které již byly při opravách 
provedeny. Vyžaduje to tedy velkou 
důvěru v Hospodina a přímluvu svatého 
Josefa, že se nám podaří vše řádně 
opravit a také správně vyúčtovat všem 
subjektům. Tak vás všechny prosím  
o modlitbu a další pomoc, abychom to 
vzácné, ale z mého pohledu těžké bře-
meno našich památek unesli.                       

                                                                                                                                            
P. Jiří 
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září 

  2. 9.     Dětská bohoslužba s žehnáním školních batohů, po ní vyprávění  
                 a promítání o táboře 

  7. 9.     Schůzka před poutí do Francie 

30. 9.     Můj gap year - Francie a Ukrajina  - vyprávění Kláry Kalinové 

 

říjen 

        Tradiční podzimní výlet do hor 

13. 10.      Pouť do farnosti Havlíčkův Brod a Šlapanov za P. Petrem Soukalem 

21. 10.     Diskuse na téma: Spiritualita a psychosomatika – nad knihou  
                 MUDr. Kopeckého a doc. Sládka 

 

listopad  

  3. 11.     Ministrantská sobota 

16. – 18. 11. Táborový víkend pro rodiče 

 

prosinec 

  1. 12.     Vití adventních věnců 

  2. 12.     Mikulášská besídka 

  7. – 8. 12.  Adventní duchovní obnova 

15. 12.     Snídaně na faře 

24. 12.           Zpívání u jesliček     

26. 12.     Vánoční koncerty Salvátor 

 

Harmonogram pravidelných akcí 

neděle 

8:30      Dětská bohoslužba, kostel NPM - 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 

 

úterý 

15:00     Setkání seniorů , farní sál - 9. 10., 13. 11., 11. 12. 

19:00     Zkouška chrámového sboru , kůr NPM - každých 14 dní, poprvé 11. 9. 

 

 

Plánované pastorační aktivity 

pokračování na str. 15    
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středa 

18:00     Růženec , farní kaple  - 3., 10., 17. a 24. 10. 

19:00     Adorace , farní kaple  - 7. 11., 5. 12. 

19:00     Setkání nad Biblí , farní sál  -  12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 14. 11.,  
        28. 11., 12. 12. 

 

Pátek 

19:00     Společenství mládeže, farní sál  - podle domluvy 

19:00     Net for God ,  farní sál  -  21. 9., 26. 10., 23. 11., 14. 12.  

 

Bohoslužby v zařízeních pro nemocné a seniory:  

        Nemocnice: první středu v měsíci ve 14 hodin 

         Senior rezidence: první 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! 

Rozvrh náboženství  

 

 

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek 

MŠ + 1. třída 

ZŠ 
čtvrtek 15:30 – 16:15 učebna fara 

Dr. Tomáš 

Pavlík 
20. 9. 

2. a 3. třída ZŠ čtvrtek 16:30 – 17:15 učebna fara 
Dr. Tomáš 

Pavlík 
20. 9. 

4. a 5. třída ZŠ čtvrtek 15:30 – 16:15 farní sál Soňa Vtípilová 20. 9. 

6. a 7. třída ZŠ pátek 14:30 – 15:30 farní sál s. Gratia 21. 9. 

8. a 9. třída ZŠ pátek 17:00 – 17:45 farní sál Soňa Vtípilová 21. 9. 

ZŠ Dr. Peška středa 14:00 – 14:45 ZŠ Dr. Peška Olga Poláčková 3. 10. 

Plánované pastorační aktivity - pokr. ze str. 14 
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10 rad sv. Josemarii Escrivá de Balaguer  

na začátek školního roku 

1.   Neodkládej svou práci na zítra 

2.   Vždycky se vyvaruj stížností, kritiky, šeptandy 

3.   Zanech pošetilého kladení základních kamenů, a polož  

      ten poslední v  jednom ze svých projektů 

4.   Vlož do své běžné profesní práce nadpřirozený úmysl  

      a tvá práce bude posvěcena 

5.   Až budeš rozdělovat svůj čas, mysli také na to, k čemu  

      použiješ volné okamžiky, které přijdou v nečekanou dobu. 

6.   Dělej to, co máš, a soustřeď se na to, co děláš. 

7.   Nezapomeň, že někdy je třeba mít vedle sebe usměvavé tváře. 

8.   Svatost nespočívá v dělání pokaždé těžších věcí, ale v dělání 

      věcí s větší  láskou. 

9.   Upřímné předsevzetí: život s sebou přináší mnoho hořkosti,  

      a proto budu druhým jejich životní cestu zpříjemňovat  

      a usnadňovat. 

10. Navždy si zapamatuj: i kdyby se ti někdy zdálo, že se  

      všechno hroutí, nehroutí se nic! Protože  Bůh neprohrává 

      bitvy.    

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 16. 11. 2018. Své příspěvky 

můžete zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 47 vyjde 25. 11. 2018. 

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

