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INFORMAČNÍ OBČASNÍK CHRUDIMSKÉ FARNOSTI
Bratři a sestry, stojíme
na konci církevního roku,
dnes, kdy dostáváte nové
číslo Salvátora, je slavnost
Ježíše Krista, Krále. Nebývá zvykem v této době
bilancovat, jak to děláváme poslední den občanského roku, přesto malé ohlédnutí i výhled do budoucna
snad
nebude
na škodu. Vybavují se mi z
našeho farního života spíš
vnější věci, i když ty vnitřní jsou zpravidla důležitější. O nich se však hůř píše:
„Secretum meum mihi“,
moje tajemství přece patří
jen mně. Tak raději zmíním něco z toho prvního.
Velkou událostí bylo pořízení a zasvěcení nového
oltáře. Mohli jsme si v té
souvislosti uvědomit, jak
umělecky bohatý je prostor našeho kostela a jak je
těžké do něj včlenit něco
nového, co by podtrhlo
to velké a vzácné téma
eucharistie, ve které nám
je Kristus tak blízko. Mám
za to, že se tento počin
zdařil.
V létě byla dokončena

oprava části exteriéru farní
budovy – sokl, vjezd
do dvora a střecha věžičky. Přitom můžeme být
vděční, že naše fara žije
různými setkáními, že je

zázemím naší farní rodiny
a že dobře slouží i Charitě.
Zvlášť děkuji vám všem,
kteří sem přicházíte, a tak
spoluvytváříte naše společenství i mimo bohoslužby.
V těchto dnech řemeslníci dokončují opravu střechy kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Práce probíhaly téměř deset let. Když
už se zdálo, že nebudeme
moci pokračovat dál, objevila se naděje ucházet se
o dotaci z tzv. Norských
fondů (NF). Výše této dotace je na jiné úrovni, než
byl program Ministerstva

kultury, z nějž jsme čerpali
dosud. Úspěšnou žádostí
do NF by se otevřela možnost celkové opravy střech
obou věží a celého průčelí
našeho farního kostela
v průběhu přibližně dvou
let. Vše v té souvislosti je
náročné na přípravu a finančnímu riziku se nelze
úplně vyhnout. Při společném setkání pastorační
a ekonomické rady jsme se
však shodli, že se musíme
o získání této dotace pokusit. Na faru nastoupí v brzké době nový pracovník,
který se bude o NF starat.
Vím, že nejsou důležité
budovy, důležití jsou lidé,
přesto vás prosím v této
věci o podporu modlitební
i hmotnou.
Tyto řádky píši v Nazaretě, kde stavěl a opravoval střechy Josef s Ježíšem. Budu je i s Marií prosit o pomoc, avšak především o pomoc k tomu, aby
naše rodiny byly domy
lásky a aby v nich byla
Boží i lidská blízkost.
Z Nazareta žehná
do Chrudimi otec Jiří.
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Víkendovka pro mládež aneb „Akce E“
podle Jirky Bureše
Na počátku byl nápad… Tím to všechno
začalo. No a taky tím, že z vedoucích
zbyli tři mušketýři, a nebo tím, že se vyrojila ona otázka: Proč „Akce E“, když
odjakživa tu byla a je „Akce A“? Čtěte
dál a možná se dozvíte i to!
Tak pro začátek datum: 19. - 21. 10.
Víkend, na který jsme v sestavě Honza
Soukal, Daniel Měkota a Jirka Bureš
zamluvili u sv. Petra pěkné počasí,
ve Vrbatově Kostelci faru a v Písmu
nějakou tu nápovědu: jak, co a proč.
Vše bylo nachystáno a všichni (že,
Jirko?) připraveni. Nic nebránilo tomu,
aby se 10 účastníků vydalo v pátek
z chrudimského vlakového nádraží vstříc
nadcházejícímu víkendu prozatím neznámo kam.
Všichni znaveni cestou
i předešlým týdnem s radostí uvítali
skvělou večeři od mistryň kuchařského
umu – maminek – a poté několik drobných her – pátečně nenáročných. No
řekněte, jak moc se jeden zapotí, když
se ubohý Romeo snaží v hlučícím davu
najít poslepu svoji Julii (nebo naopak)
nebo když si máte během několika minut
vymyslet vlastní řeč, předat si s její pomocí šifrované zprávy a ještě přijít
na tajnou řeč těch druhých? Zkrátka, nic
složitého a hlavně žádné zbytečné
přemýšlení!
Na závěr dne byla ukojena zvědavost
účastníků a možná i pozorného čtenáře!
Za doprovodu příjemného hlasu
Vojtěcha Kodeta byla uvedena zkouška,
generální zkouška, premiéra, repete
i
derniéra loutkového divadla

o Proměnění Páně na hoře Tábor. Mistři
loutkáři, jak jinak než s loutkami vlastní
výroby, předvedli zcela dechberoucí
majstrštyk, který za bouřlivého potlesku
musel být opakován (a ne, focení rozhodně nebylo hlavním důvodem!). Jedna
z postav na této hoře nás měla provázet.
Krátkou vylučovací metodou byl
odhalen prorok Eliáš, velká postava
Starého zákona. Pak už jen krátké
skupinky na téma „Hospodin je můj
Bůh“ a hurá na kutě.
V sobotu ráno nás ze spacáků vytáhl
nejen tematický budíček, ale i omamná
vůně buchet od laskavých maminek
i dcer (nutno podotknout, že velmi učenlivých!). Během dopoledne byly
vytvořeny tři skupinky, které se střídaly
na třech stanovištích. Na prvním je čekalo zamyšlení nad modlitbou a tvorba
vlastního modlitebního náramku, na
druhém povídání o významu vody a křtu
a s tím spojený úkol, na třetím „zasedl
soud a byly otevřeny knihy“. Ne,
otevřena byla hlavně Bible a účastníky
čekaly informace o velkých a malých
prorocích. Všechna témata také propojoval příběh Eliáše a toho, co se mu událo.
Eliášovým příběhem jsme samozřejmě
pokračovali také odpoledne, kdy jsme se
vypravili k nedaleké Podskale pobít 450
Baalových proroků. Nebojte, krev
netekla, vaše ratolesti můžete pustit
s klidem i příště! Vymyslet funkční válečnou strategii zvlášť, když proroci jsou
hlídáni silnými strážemi, dá zabrat
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a svěží vzduch také udělá své. Není proto divu, že večer při buřtech z pekáče
(no… nemohli jsme po sv. Petru chtít
úplné zázraky, že?) se všichni jenom
oblizovali.
Na závěr dne jsme se ponořili do tmy
a klidu kostela, kde jsme se za sebe
za doprovodu chválových písní modlili. Myslím, že pro všechny to byl silný
okamžik setkání s Bohem.
V neděli nás čekal, jak jinak, zcela
nenedělní úklid a mše svatá – velmi
slavnostní, protože místní zrovna slavili
posvícení. Před kostelem pak vyhrávala
dechovka a nejeden muzikant či muzikantka hned měli chuť si skočit do rytmu.
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Abychom dostali tu správnou chuť
k obědu, promítala se pohádka Korunní
princ, která dokáže okouzlit zas a znova.
A ti, co ji viděli poprvé, ji jistě neviděli
naposled…Pak nás čekal jen výtečný
nedělní oběd a překotné opouštění potápějící se… ehm chtěl jsem říct stojící
fary. Tak „sláva, aleluja, hosana“ a už
honem, vlak nám jede za pět minut!

Celý víkend jsme si moc užili a myslím,
že na něj budeme dlouho vzpomínat.
Míša Měkotová

Víkendovka pro děti očima Aničky Pudilové
V pátek 19. 10. 2018 jsme se sešli
na nádraží v Chrudimi v šest hodin večer. Nastoupili jsme do vlaku se všemi
zavazadly a buchtami. A vydali jsme se
na netušenou třídenní výpravu. Za půl
hodiny jsme dojeli. Do Vrbatova Kostelce! Na faře kousek od kostela jsme se
ubytovali, navečeřeli. A začal večerní
program. Kluci nám zahráli scénku,
ze které jsme měli poznat, jaké bude téma víkendovky. Uhodli jsme: prorok
Eliáš. Pak jsme se jím chvíli zabývali
a zahráli si přitom na Romea a Julii.
U toho jsme se tedy velmi pobavili. Měli
jsme společnou modlitbu, po které následoval čas spánku.
V sobotu ráno nás Dáňa s Honzíkem
přišli vzbudit originální písničkou, kterou vymysleli. Pomodlili jsme se společně žalm, nasnídali jsme se úžasných buchet od maminek a naškrábali brambory
na oběd. Poté jsme se rozdělili do tří
skupin a postupně jsme u Jirky pracovali

s biblí a zabývali se tím, kdo byl Eliáš.
U Honzíka se vyráběly růžence. A u Dáni jsme probírali téma křtu a přenášeli
vodu z jedné strany na druhou v kalíšku
z papíru.
Když jsme si dodělávali růžence, zjistili jsme, že Jirka usnul ve vedlejší místnosti. Míšu Měkotovou napadlo, jak
ho vtipně probudit: Vašík a Vojta vzali
klarinet a trubku, Michal housle. To byl
parádní budíček!!!
K obědu jsme měli výbornou sekanou
s bramborami. Potom trochu otrava
při mytí nádobí a ke svačině jsme si
dali buchty. A vyrazili na výlet. Cestou
jsme udělali společnou fotku a moc si
užili cestu do Podskaly. Tam jsme hráli
hru, při které jsme sbírali po skupinkách
proroky. Nebylo to jednoduché, protože
každý z nás musel překonávat nějaké
omezení - třeba nemohl běhat nebo směl
sbírat jen určitou hodnotu.... Potom jsme
pokračování na str. 4
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Víkendovka pro děti
pokračování ze str. 3
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pohádka, hezká nedělní chvilka.
Na oběd špagety s masem a omáčkou.
Uklidili jsme celou faru a nakonec

se vydali na cestu
zpět, a než se
na faře upekla večeře, zahráli jsme si
hru na hádání slov
bez mluvení. Jak
nám potom chutnaly špekáčky na cibuli s chlebem, hořčicí a kečupem!
Ve večerním kostele se za každého
z nás samostatně
kluci
postupně
modlili přímluvné
modlitby. A večer
jsme završili prima
„pařbou“. Tancovali jsme, smáli se, po- si udělali ještě jednu společnou fotku
vídali si. Bylo to moc pěkné. I s pohád- na kraji nástupiště. Dojeli jsme šťastně
do Chrudimi k rodičům, rozloučili se
kou na dobrou noc.
a byl konec krásného víkendu. Zážitků
Probudili jsme se a byla neděle. Snída- z víkendovky je mnoho. Ale nejlepší
ně, hra Canta, mše svatá. Po mši svaté pro mě byla doba strávená v kostele.

Rozhovor s panem Romanem Peškem
Milí čtenáři našeho Salvátora,
dovolte nám dnes v rozhovoru představit nového ředitele Farní charity
v Chrudimi pana Bc. Romana Peška.
Děkujeme mu za pohotové a přesné
odpovědi a vám přejeme příjemnou
chvíli v jeho společnosti.

1. Jak došlo k tomu, že jste se stal
ředitelem Farní charity v Chrudimi?
Informaci o možnosti účastnit se výběrového řízení na pozici ředitele mi nabídla
kamarádka. Šance pracovat na této pozici mne zprvu nezaujala. Rozhodl jsem se
ale, že vše zvážím, a požádal jsem

o schůzku moji předchůdkyni, paní Hanu
Petrusovou. Už v průběhu tohoto setkání
mne představa práce pro Charitu
nadchla, definitivně jsem se potom rozhodl při rozhovoru s P. Hebltem. Následně jsem se zúčastnil výběrového řízení
a výsledek už znáte.

2. Jaké máte vzdělání, kde a v jaké
funkci jste před nástupem do Chrudimi působil?
Mojí původní profesí je soustružník, vyučil jsem se v Transportě Chrudim.
Po roce zaměstnání jsem se přihlásil

Informační občasník chrudimské farnosti

ke
studiu
na
Biskupském gymnáziu v Brně.
V dalších letech jsem absolvoval studium speciální
pedagogiky
v Hradci Králové. Mimo školské vzdělávání jsem navštěvoval kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, koučování, poradenství a manažerské dovednosti, což souvisí s mojí předchozí praxí. Několik let
jsem mj. pracoval jako vedoucí linky
důvěry, sociální pracovník, vychovatel,
lektor, metodik nestátních neziskových
organizací Pardubického kraje…
3. Můžete nám prozradit něco o své
rodině, odkud pocházíte a jaká byla
Vaše cesta k víře?
Mohu, rád. Jsem otcem 4 dětí, to nejmenší se nám narodí na konci února. Pocházím z Orle, kde se svou rodinou žiji.
Má cesta k víře mne zavedla od hledání
v útlém dětství až ke křtu v 18 letech.
I díky své cestě proto vnímám víru jako
stále nový zdroj inspirace.
4. Jaké jsou Vaše koníčky a záliby?
Čas strávený s rodinou. Rád jezdím
na kole – v současné době vozím ve vozíku tříletou Romanku a na sedačce mám
1,5 letého Honzíka. S mým čtyřnohým
kamarádem Aranem rád běhám v oblasti
Kochánovic, nejstaršímu synovi Jakubovi se marně snažím stačit v posilovně.
S partnerkou máme rádi přírodu, jezdíme
na Třeboňsko, Pálavu, cítíme se velmi
dobře mimo města a civilizaci. Příjemným zpestřením je pro mne alternativní
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hudba, a pokud čas dovolí, rádi navštěvujeme filmový klub.

5. Jaké máte pracovní i osobní plány
do budoucna?
V práci je to jednoduché: ve spolupráci
s kolegy zajistit dobrou službu pro ty,
kteří potřebují pomoc. Pro zaměstnance
bych rád vytvořil pohodlné zázemí. Pamatujeme i na rozvoj Farní charity Chrudim – chtěli bychom rozšířit služby, které poskytujeme.
V osobním životě bych si přál poznat
správný směr a umět se ho držet.

6. Jak vnímáte vztah naší farnosti
a Farní charity Chrudim?
Děkuji za otázku. Ve zkratce jako partnerský. Rád bych poděkoval za podporu.
A pokud mohu, chtěl bych také poprosit
o pomoc s letošní Tříkrálovou sbírkou,
bez které bychom nebyli schopni poskytovat naše služby. Pomoc dobrovolníků
je pro nás důležitá. V letošním roce bychom chtěli zvýšit počet dobrovolnických skupinek v Chrudimi i v okolí. Pokud byste nám byli ochotni pomoci,
ozvěte se prosím komukoliv z Charity.
Děkujeme.
Na závěr přejeme panu Peškovi, aby
ho práce v Charitě naplňovala, aby
zde našel dobré spolupracovníky
a zvládal úspěšně všechny úkoly, které
ho čekají. Jistě i někteří z nás zareagují na jeho výzvu a pomohou, kde
bude potřeba. Vždyť v Písmu stojí:
„Cokoli děláte, dělejte z duše rádi,
jakoby pro Pána, a ne pro lidi.“
(Kol. 3-23)
E.V.+ K.M.
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Farní tábor v listopadu?
Třeba vás to překvapí, ale je to možné.
Asi 60 km od Chrudimi leží nejen poutní
místo Sudějov, ale i TAJUPLNÝ
OSTROV.
A podobně, jako si zkusili trosečnictví
děti na farním táboře na Pastvinách, připomněli si některé události ze známé verneovky i dospělí (nejen) z chrudimské
farnosti. V pátek 16. listopadu jsme se
sjeli na krásně a důmyslně opravenou
faru. I s vedoucími nás bylo asi třicet.
Už večer jsme se dobře bavili při dvou

seznamovacích hrách, díky kterým jsme
zjistili nejen, jak se kdo jmenuje, ale i to,
jak oblíbeným jídlem jsou borůvkové
knedlíky, ryby nebo svíčková. Improvizované divadlo (motivační scénka sehraná samotnými účastníky) nás pak uvedla
do.tématu.
Sobota probíhala zejména ve znamení
venkovních aktivit. Čtyři konkurující si
družstva lovila důležité věci z vraku

lodi, odpoledne jsme při zkoumání ostrova zachránili trosečníka Ayrtona a pracně jsme získali jeho důvěru. Večer
ve tmě jsme pak museli oklamat piráty
a najít informace a drahokamy. Neplánovaně nás zaskočil pach hnijící velryby
v zálivu – obdivuhodně si s ní poradili
zdatní muži z našich řad, když odčerpali
žumpu.
Organizovaný program byl v hojné míře
prokládán společným posezením, povídáním, smíchem a vlastní výbornou zábavou.
Večer
přišla
ke slovu i kytara.
V neděli jsme se vypravili do kostela v Uhlířských
Janovicích.
Jeden z místních farníků
podotkl, že dlouho neviděl kostel tak nabitý mladými. Což jistě svědčí
o celkovém duchu naší
party. Po mši jsme se
vydali bojovat s piráty
a běhali jsme po lese
s papírovými míčky.
Co se tématu týče, příběh
skončil šťastně – zachránila nás posádka lodi
Duncan (v provedení dvou odvážných
vedoucích, gumového člunu a venkovského.rybníku).
Myslím, že nikdo z nás účastníků ani
na minutu nelitoval, že se do Sudějova
vypravil. Našim skvělým organizátorům,
vedoucím – Danovi, Kláře, Klárce, Kubovi a Papimu, patří velký potlesk a dík.
Katka Stará
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Připravujeme
V letošním roce
1. 12.
2. 12.
5., 12., 15., 19., 22. 12.
5. 12.
7. – 8. 12.
11. 12.
14. 12.
15. 12.

Vití adventních věnců
Mikulášská besídka
Roráty
Adorace
Adventní duchovní obnova
Setkání seniorů
Net for God
Roráty pro děti, snídaně na faře

V roce příštím
5. 1.
6. – 13. 1.
8. 2.
16. 2.
2. 3.

Tříkrálová sbírka
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
Společné udílení svátosti nemocných
Karneval pro děti
Společenský večer

PROSÍME O POMOC…
19. 12.
22. 12.

Úklid kostela sv. Kateřiny
Stavění stromků a betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a v kostele sv. Kateřiny
Úklid kostela Nanebevzetí Panny Marie
Dozor v kostele

24. – 26. 12.

Vánoční svátky v naší farnosti
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření
sobota 15. 12.

9-12 hodin (fara)

pondělí 17. 12.

15-18 hodin (fara)

úterý

15-18 hodin (fara)

18. 12.

středa 19. 12. 15-18 hodin (fara)
pátek

21. 12. 15-18 hodin (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude o vánočních svátcích otevřen:
24.12.

Štědrý den

10-18 hodin

Po celý Štědrý den nabízíme možnost odnést si domů Betlémské světlo.
25.12.

Boží hod vánoční

10-18 hodin

26.12.

svátek sv. Štěpána

10-18 hodin

Vánoční pořad bohoslužeb, koncerty
ponděli 24. 12. – Štědrý den
15:00

vánoční zpívání u jesliček

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

24:00

půlnoční bohoslužba

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

(liturgii provází chrámový sbor)
úterý 25. 12. – slavnost Narození Páně
8:30

slavnostní mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

(liturgii provází chrámový sbor s orchestr)
18:00

slavnostní mše svatá

kostel sv. Kateřiny v Chrudimi

středa 26. 12. – svátek sv. Štěpána
8:30

mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

neděle 30. 12. – svátek Svaté rodiny
8:30

mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

18:00

mše svatá

kostel sv. Kateřiny v Chrudimi

pondělí 31. 12. – sv. Silvestr
16:00

mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

úterý 1. 1. 2019 – slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
8:30

mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

18:00

mše svatá

kostel sv. Kateřiny v Chrudimi

Vánoční koncerty ve středu 26. 12. v 15 a v 17 hodin. Koncert v 15 hodin je vhodný zvláště
pro rodiny s dětmi.
V programu vedle vánočních písní zazní zejména Missa pastoralis D dur od Františka
Xavera Brixiho (1732 - 1771), významného skladatele a regenschoriho katedrály
sv. Víta v Praze, diriguje Tomáš Židek a Jana Mimrová.
Vstupné dobrovolné.
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