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Slavnost Těla a Krve Páně 

Dnešní den nás vrací do samého srdce 

Velikonoc. Vždyť si připomínáme dar, 

který Pán dal svým blízkým právě  

před svou smrtí. Pro Jeho slovo: „To 

čiňte na mou památku.“ a z moci Jeho 

Ducha zasahuje tato ta-

jemná a krásná skutečnost 

i nás, a to při každé mši 

svaté. Při slavení Božího 

Těla by nestačilo odvolá-

vat se na tradice věrouč-

ných zápasů o pojetí eu-

charistie. Přece nechceme 

tak krásné téma použít jen 

jako záminku ke konfron-

taci, ke konstatování, že 

„my to máme jinak“. Rov-

něž by nestačilo konat 

průvod s monstrancí  

ke čtyřem oltářům jen 

proto, abychom se vrátili 

o desítky let zpět a za kaž-

dou cenu obnovovali tra-

dici, která byla v našem 

dětství přece tak pěkná. Dnes si víc uvě-

domujeme, že víra je něco niterného. 

Přesto se domnívám, že liturgický prů-

vod a zastávky u oltářů mohou být  

i dnes autentickým projevem úcty  

a vděčnosti Tomu, který se k nám tak 

sklání. Dokonce mohou být naší au-

tentickou, slavnostní a společnou mod-

litbou za ten okrsek země, kde žijeme,  

a za ty, se kterými ho sdílíme. Modlíme 

se na výzvu papeže Františka za naše 

město a jeho okolí. Připravujeme se  

na mimořádný misijní měsíc. Pán Ježíš 

je v našem kostele příto-

men pro všechny, i pro ty, 

kdo Ho neznají. Jak by 

mohl nebýt? Když vyjde-

me dnes s Eucharistií ven, 

budeme Mu svěřovat nás 

všechny. U každého oltá-

ře budeme žehnat. Mám 

před očima obraz té cesty. 

Od jednoho boku kostela 

k druhému, potom  

ke sloupu Proměnění  

pod širé nebe a nakonec 

zpět k novému oltáři. 

Vlastně opíšeme v samot-

ném srdci našeho města 

znamení kříže. Bude  

to kříž skutečného požeh-

nání a ochrany pro nás 

všechny, pro zem  

pod našima nohama i pro nebe nad naší 

hlavou. Pán Ježíš své požehnání a ochra-

nu jistě dá, jen touží po naší víře a blíz-

kosti, se kterou se k Němu dnes připojí-

me.                                                                                                                                         

                 Otec Jiří  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Právě máte v rukou 50. číslo farního  

občasníku Salvátor.  

Časopis vychází od roku 2010, nejprve 

v různé frekvenci, od roku 2014 vychází 

5x za rok. Současný náklad je 150 černo-

bílých výtisků, ale můžete si jej přečíst  

i v elektronické podobě na farních strán-

kách v barevné verzi, takže zvlášť fotky 

jsou zde v lepší kvalitě. 

Trocha statistiky: v padesáti číslech ča-

sopisu bylo celkem 439 článků, 468 fo-

tek, 38 rozpisů plánovaných akcí farnosti 

a 15 pořadů bohoslužeb. Vyšla také čísla 

s přílohou – z pouti do Itálie, do Francie, 

z cykloputování v roce 2017, z kněž-

ského svěcení a žehnání nového liturgic-

kého prostoru. Časopis vychází nejčastě-

ji v rozsahu 12 nebo 16 stran.  

Od začátku se snažíme o to, aby časopis 

reflektoval dění v naší farnosti. Pravidel-

né rubriky jsou úvodník kněze, ohlédnutí 

za akcemi, které proběhly, a pozvánky 

na to, co se chystá. Zveřejňujeme také 

pastorační plán farnosti, 

rozpis bohoslužeb, roz-

vrhy vyučování nábožen-

ství či program duchovní 

obnovy, na poslední stra-

ně většinou nechybí 

modlitba. Jistě vzpome-

nete na povídání s našimi 

kněžími, s jáhny a akoly-

ty,  s Vojtou a Petrem při 

různých příležitostech – 

v konviktu, za studií 

v Římě či při jejich já-

henském a kněžském 

svěcení, s naším ředite-

lem kůru, s celou řadou 

manželských párů nebo s novým ředite-

lem chrudimské Charity, farnicemi  

a farníky, kteří pamatují kněze a farnost 

před mnoha lety, se zvoníky, 

s katechetkou, se zajímavými lidmi, kteří 

se k víře vrátili v běhu života, 

s dospělými katechumeny před jejich 

křtem a dalšími. Vždy dbáme na to, aby 

všechny příspěvky v časopise byly 

„naše“, autentické. Nechceme přetisko-

vat žádné články z internetu či z jiných 

zdrojů. 

Jak časopis vzniká? Nejprve se 

v dostatečném předstihu (asi měsíc před 

uzávěrkou) sejde redakční rada. Dříve 

jsme na faře celý časopis připravovali 

sami.  Když jsem však v kanceláři osa-

měla, dostala jsem vzácné a milé spolu-

pracovníky – paní Evu Vojnovou a man-

žele Marelovy. Po úvodní modlitbě  

P. Jiřího a prosbě k Františku Saleské-

mu, který je patronem novinářů, diskutu-

jeme nad náplní čísla. Jsme rádi, když 

Salvátor má padesátiny 

 
 



S t r á n k a  3  I n f o r m a č n í  o b č a s n í k  c h r u d i m s k é  f a r n o s t i  

V sobotu 11. 5. 2019 jsme se sešli spolu 

s několika dalšími rodinami a otcem 

Jiřím u Horeckého rybníka poblíž 

Chrasti, abychom se vydali na výlet  

za Janem Křtitelem na Podskalu.  

Nejprve nám Pepík Vostrovský vyprá-

věl příběh Jana Křtitele a seznámil nás 

s programem výletu. Poté jsme vyrazili 

po stezce kolem místních chatek a do-

stali jsme první úkol: Ani děti, ani do-

spělí nesmějí vůbec promluvit. To bylo 

pro některé z nás dost těžké. ☺ 

V tichosti jsme došli k můstku, kde 

„bobřík mlčení“ skončil, a otevřeli jsme 

hru „molekuly“.   

Další zastávka byla u hřiště v Chacholi-

cích, kde jsme posvačili a pohráli si  

na kolotoči a na houpačkách. Po krátké 

přestávce jsme se vydali lesem dál.  

Šli jsme krásnou přírodou kolem říčky 

Žejbra a u malého vodopádu jsme  

zastavili a běhali po velkých kamenech 

v řece. Několik z nás to nevybralo  

a spadlo do vody, ale to nás vůbec  

neodradilo a pokračovali jsme klidně 

v naší cestě dál. ☺  

pokračování na str. 4   

se zapojíte a pošlete nám nebo přinesete 

zapsané zážitky a dojmy z akcí, kterých 

jste se ve farnosti zúčastnili. Nechceme 

časopis psát „sami“, s vámi je to mno-

hem lepší.  

Rozdělíme tedy články a některé z vás 

oslovíme s prosbou o příspěvek. Do-

mluvíme se, s kým bude rozhovor, jaké 

informace je třeba do časopisu dát, kde 

získáme fotky a kdy vyjde další číslo. 

Poté se rozejdeme, každý má přidělené 

své úkoly tak, abychom v den uzávěrky 

(týden před tím, než časopis vyjde) mě-

li všechny plánované texty k dispozici.  

Napsané články pak procházejí jazyko-

vou korekturou a poté je pan František 

Jelínek, náš věrný spolupracovník, vět-

šinou v noci sází a upravuje v PC pro-

gramu. Současná grafická úprava 

(okraje stran, dělení textu na dva sloup-

ce, oddělení sloupců tečkami atd.) se 

nemění již od 5. čísla. Ladí se také po-

čet stran, aby se všechny články do ča-

sopisu vešly nebo aby nezůstala napří-

klad poslední strana prázdná.  

Poté vytiskneme první verzi a znovu 

pročítáme články, opravujeme chyby, 

přidáváme či ubíráme mezery, rovnáme 

fotky, zvětšujeme či zmenšujeme tak, 

aby se výtisk dobře četl a zároveň aby 

vypadal co nejlépe. Opět pošleme Fran-

tiškovi a ten další noc trpělivě zapracu-

je naše požadavky. Další den je další 

čtení a další opravy a finální verze je  

na světě. To bývá většinou v pátek rá-

no. Následuje tisk, ten trvá s naší doslu-

hující tiskárnou poměrně dlouho, poté 

se výtisky složí, napočítají se do jednot-

livých kostelů a je hotovo… 

Děkujeme vám, kteří do časopisu  

přispíváte, i vám, kteří jej čtete. 

             Petra Pudilová 

 

Výlet pro rodiny s dětmi 
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Výlet pro rodiny s dětmi - pokračování ze str. 3 

Čekal na nás další úkol. Na stromech 

bylo pověšeno 10 obrázků, my jsme si je 

museli zapamatovat a napsat. Když to 

všechny skupiny splnily, vyrazili jsme 

dál. Po kratší přestávce na obídek jsme 

se již blížili ke kostelu sv. Jana Křtitele 

v Podskalí. Trošku jsme zmokli, ale to 

nám nijak nevadilo.  

V kostele, kde se konají mariánské pou-

tě, pan farář sloužil dětskou mši. Upo-

zornil nás na sochu sv. Jana Křtitele, 

Panny Marie a obraz Pána Ježíše jako 

dobrého pastýře. Jelikož byl druhý den 

svátek maminek, ptal se nás, jaká je ne-

bo by měla být maminka. Odpovídali 

jsme, že hodná, laskavá, trpělivá, a pro 

někoho bylo důležité i to, že má hezké 

vlasy! ☺  Na konci mše svaté nám pan 

farář požehnal a vyrazili jsme domů.  

Děkujeme organizátorům za pěkně při-

pravený výlet a otci Jiřímu za osobní i 

duchovní doprovod. Těšíme se na další 

společnou akci!  Třešně.         

                           ♥Tereza Vostrovská                                                                             

Pouť do katolické kaple v Sázavě 

Ve středu 15. 5. 2019 se uskutečnila 
pouť seniorů do Sázavy s cílem sezná-
mit se s nově vybudovanou kaplí Panny 
Marie Karmelské. 

Pouť připravily naše milé organizátorky 
Petra Pudilová a Maruška Šmídková.  
A vedl nás otec Jiří. Když se autobus 
rozjel za stálého deště, otec Jiří poděko-
val Bohu za naši účast a prosil  
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o ochranu a požehnání naší 
cesty a zároveň poděkoval  
i za déšť tolik potřebný  
pro naší zemi. Naši dobrou 
náladu déšť vůbec nepokazil, 
čas v autobuse jsme příjemně 
prožili modlitbou slavného 
růžence a zpěvem mariánské 
písně v přátelské atmosféře. 
Když jsme dorazili na místo, 
byli jsme překvapeni působi-
vou a nevšední architekturou, 
kaple má totiž tvar lodě. Inte-
riér je moderní, v jeho jedno-
duchosti je krása. V čele kaple 
okamžitě upoutá pozornost 
velká stojící socha Panny Marie Kar-
melské zhotovená ze sytě modrého skla. 
Byla vytvořena českou sklářkou a vý-
tvarnicí p. Vladimírou Tesařovou. 
Malířka Alena Ciková pro kapli navrhla 
soubor 14 obrazů křížové cesty. Podle 
nich jsou namalovaná jednotlivá zasta-
vení křížové cesty na plátně. Zdobí stě-
ny kaple a vkusně dolaďují celkový mo-
derní dojem interiéru. 
Poutníky přivítal starosta obce p. Franti-
šek Ledvinka, bratranec naší Marušky 
Šmídkové. Seznámil nás se zrozením 
myšlenky i s celým průběhem výstavby 
díla. Sázavští farníci se začali v r. 2002 
scházet v květnu před malou kapličkou 
Panny Marie při májových pobožno-
stech a bylo zřejmé, že jejich společen-
ství potřebuje vlastní bohoslužebný pro-
stor. A tak po mnoha modlitbách a vy-
naloženém úsilí došlo v r. 2015 k za-
ložení Spolku pro výstavbu a provozo-
vání katolické kaple P. Marie Karmel-
ské v Sázavě. Jeho předsedou se stal 
právě pan starosta. S hrdostí nám vyprá-
věl o velké pomoci brigádníků ze Sáza-
vy i z farnosti, o finančních darech,  
o poskytnutí dřeva na stavbu, o pomoci 
firem technikou i provedením práce 
zdarma. Nadšení při budování kaple 

postavené za pouhé dva a půl roku je 
v dnešní době nezvyklé a obdivuhodné.  
Proč právě Panna Marie Karmelská? 
Otec Jiří nám vysvětlil, že Karmel zna-
mená hebrejsky zahrada, je to vápenco-
vé pohoří v Izraeli s krásným údolím  
a jeskyněmi, je spjato s životem proroků 
Eliáše a Elizea. Za velkého sucha přine-
sl Eliáš oběť na Karmel a z jeho vrcholu 
pozoroval obláček vycházející z moře  
a přinášející spásný déšť. V Karmelu se 
usídlili křesťanští mniši a jeskyně, v níž 
přebýval Eliáš, se dnes nazývá Školou 
proroků a těší se velké úctě. V r. 1208 
byl založen řád karmelitánů. Karmel  
je jakási škola duchovní zbožnosti  
a rozjímání. A kaple v Sázavě by proto 
měla být místem, kde se člověk zklidní 
a načerpá další sílu. 
Poté sloužil mši svatou P. Jiří a za var-
hany usedl a obřad hezky doprovodil 
Lukáš Šmídek. Pak následovala májová 
pobožnost s loretánskými litaniemi. 
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě této pouti, především otci 
Jiřímu za duchovní doprovod a Petře 
Pudilové a Marušce Šmídkové za orga-
nizaci celé akce. Byl to krásný zážitek 
v mariánském měsíci. 
              Hana Bastlová    
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   V pátek večer 17. května po májové 
bohoslužbě jsme si sedli s manželi Ve-
ronikou(V) a Danielem(D) Měkotovými 
v setmělém farním sále a otevřeli náš 
rozhovor touto otázkou:  

 1. Obvykle začínáme „od Adama“;  
       můžete nám tedy představit svoje     
       původní rodiny a svou cestu k víře? 

 D:  Pocházím z Lázní Bohdaneč a mám 
ještě dva starší bratry. Naše rodina byla 
a je věřící, vždy jsme chodili do kostela, 
sedávali jsme v první lavici, ale teprve 
po revoluci jsme začali ministrovat. Ba-
vila nás hudba a s několika dalšími přá-
teli z okolních obcí jsme začali dopro-
vázet nedělní bohoslužby hrou na kytaru 
a zpěvem křesťanských písní, tak vznik-
la časem hudební skupina Služebníci. 
Mí bratři vystudovali vysoké školy a já 
jsem se vyučil elektrikářem a odmaturo-
val v odborném učilišti pro podnik Tes-
la Pardubice. Pak jsem odešel na civilní 
službu do Koclířova. Zlomem v mém 
životě byl moment, kdy jsem na dostav-
bu hradeckého Adalbertina daroval 
všechny své úspory i stavební spoření 
od rodičů. (Když rodiče zjistili, že 

jsem daroval všechny koruny, tak se 
báli, že jsem si zkazil život…) Ale ve-
čer téhož dne u nás zazvonil P. Pavel 
Rousek s pozváním, jestli bych nešel 
pracovat na Vesmír (Diecézní centrum 
života mládeže v Orlických horách).  
A já jsem se po zvážení rozhodl, že na-
bídku přijmu.  

V:  Pocházím z Chotěboře, mám starší-
ho bratra (který má dnes už početnou 
rodinu se šesti dětmi). Naše rodina ne-
byla věřící, ale maminka měla k víře 
velice blízko. Když jsem dospívala, hle-
dala jsem lidi, se kterými by mi bylo 
dobře. Měla jsem kamarádku, která mě 
přivedla do skautu. Náš vedoucí zvaný 
Balú byl věřící a o Bohu nám často vy-
právěl. Také jsem začala chodit do vý-
borného „spolča“, které vedli manželé 
Málkovi. Našla jsem, co jsem hledala: 
to hlubší - víru v Boha. Tehdy jsem stu-
dovala na Střední zdravotní škole v 
Havlíčkově Brodě. V osmnácti letech 
jsem byla pokřtěná v Interdiecézním 
centru života mládeže v Příchovicích  
P. Miroslavem Šimáčkem a za kmotru 
mi šla kamarádka Dana Málková. 

2. Jak a kde Vás náš Pán svedl  
      dohromady? 

V:  Když jsem v osmnácti letech odma-
turovala, přemýšlela jsem, do které ne-
mocnice mám nastoupit: Havlíčkův 
Brod, Čáslav nebo Chrudim. 
V Chrudimi hledali dětskou sestru.  
To mě lákalo. Nastoupila jsem do chru-
dimské nemocnice v roce 1991. V Chru-
dimi jsem znala Verunku Plavcovou 
(tehdy Fidlerovou) a poznávala další lidi 
z kostela. Po osmi a půl letech v nemoc-
nici jsem přemýšlela o nějaké změně. 
Ve volných dnech jsem se vracela domů 

 

Rozhovor s Veronikou a Danielem  Měkotovými 
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a moje kamarádka z Chotěboře mě zva-
la, abych s jejími žáky jela jako zdravot-
ník na školu v přírodě na Vesmír. Zde 
jsem od P. Pavla Rouska dostala pozvá-
ní, abych v centru mládeže pracovala. 
Měla jsem na starost kuchyň (toho jsem 
se nejvíc bála) i programy pro mládež. 
Toto období bylo skvělou školou  
pro život jak po praktické stránce, tak 
díky vedení ve víře a v budování vztahů 
i po stránce duchovní. Na Vesmíru jsem 
byla dva měsíce, když tam přišel Danek. 
Pracovali jsme spolu v týmu s dalšími 
dvěma děvčaty a P. Pavlem Rouskem.  

D: Po roce společné práce jsem poznal, 
že je Veronika moc prima, a tak mě na-
padlo, že by bylo hezké pokročit  
ve vztahu dál. V roce 1999 jsme organi-
zovali setkání mládeže v Příbrami  
na Svaté Hoře. Verunka přijela později 
a já jsem jí šel naproti s jablkem v ru-
ce.... a ona byla ráda, že uprostřed cizí-
ho města potkala blízkého člověka…, 
takže nic…. Na podzim jsme všichni 
„týmáci“ jeli na společnou dovolenou 
do Itálie a tam u sochy Panny Marie 
jsme spolu začali chodit.  

3. Jak žije Vaše rodina a kdo do ní  
      patří? 

D:  Po svatbě jsme získali městem doto-
vaný byt Na Větrníku v Chrudimi a na-
rodil se nám syn Daniel a po dalších 
třech letech dcera Míša. Díky Verunčině 
tetě jsem získal místo v Pardubicích,  
a po deseti měsících jsem se dostal  
do VČE Chrudim. Po třech letech jsem 
přešel do Pardubic a pracoval jedenáct 
let v zákaznickém centru. Pomoc lidem 
mě bavila, ale když jsem měl zajišťovat 
ještě prodej, změnil jsem zaměstnání.  
U ČEZu pracuji stále, ale nyní v odděle-

ní technické dokumentace - zakresluji 

přípojky, jsem i archivář, jezdím občas 
do terénu a práce se mi velmi líbí.  

V:  Já pracuji na dětském oddělení chru-
dimské nemocnice, mám výborné spolu-
pracovníky a jsem tu spokojená. Naše 
dvě děti už dospívají. Danďa studuje  
ve třetím ročníku na Střední elektrotech-
nické průmyslovce v Pardubicích  
a Míša se letos dostala na gymnázium 
do Holic. Moc děkujeme, že nám Pán 
Bůh svěřil právě tyto děti. Jak se osa-
mostatňují, tak je v modlitbě čím dál víc 
svěřujeme Bohu. 

4. Jak žijete ve víře a jak ji předáváte 
     dál? 

V:   Ptali jsme se P. K. Moravce, jak děti 
vést, aby zůstaly věrné víře, a ten nám 
řekl moudrost jednoho starého kněze. 
Řekl: „Jděte jim příkladem a neste je  
na rukou.“ Velikou oporou je otec Jiří, 
vážíme si ho, nebojíme se k němu přijít, 
má velké pochopení. Jeho působení, a to 
že je zde právě v tomto čase, považuje-
me pro naši rodinu za dar Boží prozře-
telnosti.  Míša má k víře snadnější cestu, 
je otevřená a vše přijímá. Danďa musel 
mít víru víc podloženou, vyptával se.  
A já jsem věděla, že na něj nesmíme 
tlačit.       

Rozhovor s Veronikou a Danielem  Měkotovými 

  pokračování na str. 8   
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Hledali jsme cestu, čekali jsme. Obě 
naše děti jsou muzikální, zpívají  
a hrají v Hlubokém koření, dostali se  
do Vesmírné kapely (VEKY) a hudba je 
spojuje i jako sourozence. Mají mezi 
sebou hezký vztah, což také dřív nebý-
valo, a občas mají dobré hlášky, napří-
klad Míša říká: „Taťka daroval koruny  
a dostal mamku. Mamka nedala nic  
a dostala taťku.“ 

D:  Rád vzpomínám na P. Pavla Rouska. 
Když jsem přijel podruhé na Vesmír, 
přivítal mě jménem a já jsem cítil, že 
Bůh zná každého jménem. Kdysi jsem 
byl na katolické Portě v Plzni, kde se 
zeptali: Kdo chce jít za Ježíšem? Přihlá-
sil jsem se a ve víře jsem objevil své 
místo.  Vždy jsem šel cestou prošlapa-
nou zdatnějšími bratry, uvažoval jsem, 
proč jsem horší...   Uvědomil jsem si, že 
nemusím soutěžit, že mě má někdo 
RÁD. Nemusím být tahounem, mezi 
nejlepšími, ale mohu dotahovat věci  
do konce, dělat zázemí a pomocné čin-
nosti, na které ti na špici už nemají sílu. 
Další mojí motivací je příběh z Knihy 
Šalamounovy, kde se Hospodin ptal 
Šalamouna, co by chtěl. Měli bychom 
být připraveni na tuto otázku a já odpo-
věď mám: Nebudu chtít moudrost, ale 
abych nikdy nepřestal hledat živého 
Boha. 

5. Jaké máte zájmy a jak trávíte volný 
     čas? 

V:  Mám moc ráda sporty, kolo, lyže  
a letos v zimě jsem si užila lyžování  
v Hluboké u Trhové Kamenice. Manžel 
a děti se připojují, jezdíme třeba na krat-
ší dovolené do našich hor. Další mojí 
radostí je hudba a společenství maminek 
- zpívám s nimi a hraji na kytaru. Rodi-

na je pro mě velice důležitá a jsem 

vděčná i za dobré vztahy a přátelství  
v práci. 

D:  Mě těší práce na zahradě. Máme  
v Semíně malou zahradu, rád se starám 
o ovocné stromy, stříhám je, pozoruji, 
jak se z květů stávají plody. Sázíme  
i několik brambor, jejichž počet výnos 
zdvojnásobí, pěstujeme květiny, ne 
moc, jen pro radost. Dodnes hrajeme  
na adventních koncertech v Bohdanči se 
skupinou, ve které jsem s bratry začínal. 
Pokud mám doma čas, tak si nejraději 
rozsvítím malou lampičku u gauče  
a vezmu do ruky dobrou knížku.  

6. Jak se cítíte v naší farnosti? 

V: Mám čím dál větší vztah k těm sla-
bým, starším, osamělým. Uvědomuji si, 
jak je prolínání generací bohaté a pevné. 
Jak je důležité i ve chvíli, kdy někdo 
ztratí nejbližšího člověka a ostatní mu 
pomáhají nést bolest a podporují ho... 
Každý z nás má dar pro něco jiného. 

D:   V dětství jsem chodil za starou tetou 
a ty chvíle prožité s ní mi dnes pomáhají 
při pomoci starším, bezmocným. Otec 
Jiří mě pozval ke službě akolyty. Rád 
jsem to s velikou úctou přijal a služba  
u oltáře mě opravdu těší.  A na závěr jen 
malá odbočka: Po pěti letech od chvíle, 
kdy jsem daroval koruny, jsme se 
s rodiči zamýšleli a s velikým díkem 
jsme se shodli na tom, že cokoliv daru-
jeme Bohu, On nám stonásobně vrátí… 

 A to je konec našeho společného poví-
dání. Věříme, že i vám jeho zpracování 
přinese radost a pokoj do srdce. Veroni-
ce a Danovi Měkotovým děkujeme  
za hezkou černou hodinku a za všechny 
celé rodině přejeme každodenní krásné 
setkání s živým Bohem.         

                             Připravily EV a KM 

Rozhovor s Měkotovými - pokračování  ze str. 7 
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V sobotu 4. 5. 
jsme vyrazili  
s mladými  
z naší farnosti 
na pouť do Čí-
hoště. Ano, je 
to v roce, kdy 
si připomínáme 
sedmdesát let  
od tzv. Číhošť-
ského zázraku.  
Příběh pátera 
Toufara je tak 
silný, že má  
i nám mladým 
co říci. 

V celkovém 
počtu devíti 
lidí jsme se 
sobotního rána 
nalodili do aut a vydali se na cestu.  
Pro jednu posádku byla cesta dobro-
družnější, ale nakonec jsme všichni 
šťastně dojeli do našeho cíle, což byla 
Leština u Světlé. Zde jsme zanechali 
železné oře a vydali se směr Číhošť. 
Cestou jsme se kochali malebnou příro-
dou Vysočiny a povídali si.  

Když jsme dorazili k cíli naší pouti,  
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, 
objevila se i naše průvodkyně. Otevřela 
nám kostel, převyprávěla Toufarův pří-
běh, odpověděla na naše dotazy a spolu 
s námi slavila mši svatou. Pak jsme se 
také podívali na faru, kde je k nahlédnu-
tí výstava o životě a vykonstruovaném 
procesu pátera Toufara. 

Po duchovním občerstvení jsme se  
na návsi pustili do oběda z vlastních 
zásob. Lahodná vůně našich svačin při-
lákala i jednoho místního obyvatele, 

totiž psa, kterého asi žádný majitel ne-
postrádal a kterého jsme málem i při-
vezli domů. Po dovádění na kolotoči 
jsme zakusili nevšední pocit stanout  
v geografickém středu naší České kotli-
ny a vyrazili na zpáteční cestu.  

Tu nám zpestřila aktivita, během které 
jsme sbírali informace, ze kterých jsme 
skládali mozaiku Toufarova života. Po-
slední kilometry nám zpáteční tempo 
udávalo nedaleké hřmění, ke kterému  
se pár metrů před našimi auty přidal  
i obrovský slejvák. To nám ale už neva-
dilo, neboť jsme stihli rychle vplout  
do aut a vrátit se šťastně až k nám,  
domů, do Chrudimi. 

Tímto chci poděkovat otci Jiřímu za to, 
že nás na této pouti doprovázel a že nás 
mladé podporuje. 

                Jan Soukal 

Na cestě za P. Toufarem 
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Pouť do Havlíčkova Brodu, Šlapanova  

a Pohledu  za otcem Petrem v sobotu  

27. 4. 2019 

    V hlavním havlíčkobrodském kostele 

Nanebevzetí Panny Marie jako koruna 

zdobí Aničku Pudilovou cenná kazatelna 

s barokním reliéfem zázračného rybolo-

vu. Na jejím vrcholu pod paprsky Boží-

ho oka sedí anděl s deskami desatera. 

Pod baldachýnem je v podobě holubice 

zpodobněn Duch svatý a v rozích kaza-

telny postavy čtyř apoštolů  – nahoře  

sv. Matouš a sv. Marek, dole sv. Lukáš  

a sv. Jan s nápisem na knize  

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM  

(Na počátku bylo slovo).                                                                                                                                                                               

Také brodský hlavní oltář, dokončený 
roku 1661, je oslavou Panny Marie  
a českých světců, oslavou katolické víry 
po letech náboženských bojů. Osu oltáře 
tvoří trojí zobrazení Panny Marie. Hned 

nad svatostánkem je v šestiboké skříňce 
soška Matky Boží, nad ní monogram  
P. Marie spojující sošku Madony 
s obrazem Nanebevzetí. Jakoby pokra-
čováním a vyvrcholením scény z obrazu 
je ovál s reliéfem Nebeské Korunovace. 
Na samém vrcholu této mariánské verti-

 

Pouť za otcem Petrem 

 



do Havlíčkova Brodu, Šlapanova a Pohledu 
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kály, na pilíři s nápisem Quis ut Deus 
(Kdo jako Bůh), stojí bojovník Boží,  
archanděl Michael. Oltář je také působi-
vou galerií soch, celkem jich je, nepočí-
táme-li reliéf, šestnáct.  

Renesanční fresky zdobící poprsník jsou 
z doby, kdy kališníci odmítají kult sva-
tých, proto zde není vyobrazena sv. Ce-
cílie, jako patronka hudebníků, jak by se 
nechalo čekat, ale starozákonní David. 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou od kostela Nanebevzetí Panny 

Marie přes Smetanovo náměstí jsme 

míjeli krásnou připomínku kaple Panny 

Marie Sedmibolestné, která na témže 

místě stála do roku 1973.  

 

 

 

 

 
 

Došli jsme ke starému hřbitovnímu kos-

telu sv. Vojtěcha, který byl postaven  

v 2. polovině 16. století a na přelomu 

století zde byl založen hřbitov, jehož 

renesanční brána s městským znakem 

nese letopočet 1617. I otec Petr zde 

slouží jednou týdně mši pod moderními 

vitrážemi kolem starobylého kamenného 

oltáře… 

Pohled z věže kostela Nanebevzetí Pan-

ny Marie na Havlíčkovo náměstí s rene-

sanční radnicí se slavným kostlivcem 

Hnátem. ( Dle legendy hlásný - zrádce 

Hnát - dal v roce 1472 zvoněním Jihlav-

ským vědět, že mohou zaútočit na měs-

to.) Zvon Svatý Václav  - jeden ze tří 

zvonů na věži kostela NPM, ulitý  

r. 1562, váží 1600 kg. 
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Pouť za otcem Petrem... 

 

Krásná atmosféra naší pouti dýchá  

i z obrázku s otcem Petrem plným elánu 

a neutuchajícího nadšení  a radostnými 

poutníky... Pod rozkvetlou jabloní v po-

zadí obrázku je už vidět opravená zeď 

kolem šlapanovského kostela... 

Jsme ve Šlapanově v kdysi honosném 

kostele svatých Petra a Pavla. Je obdivu-

hodné, jak otec Petr s obrovským nasa-

zením bere za svou povinnost zabránit 

dalšímu chátrání dominanty své farnosti 

a jak se mu daří získávat pro svůj plán 

místní, kteří jsou ochotni přiložit ruku  

k dílu. 

Kostel byl postaven někdy kolem  

roku 1258, farnost v obci působila již 

kolem poloviny 12. století. Přestavba  

do barokizující současné podoby pro-

běhla v roce 1733, následující velká pře-

stavba proběhla v roce 1801, kdy byla 

větrem poškozena věž a následně v ro-

ce 1899 přestavěna a navýšena o 26 me-

trů. Na věži instalovali zvonkohru, jež 

každou hodinu zahraje melodii z vážné 

či lidové hudby. 

Okolo kostela se 

rozkládá hřbitov se 

sochou Panny Marie 

pocházející taktéž z 

roku 1733. Kolem 

poloviny 18. století 

do kostela byly in-

stalovány obrazy, 

mimo jiné i oltářní 

obraz svatého Pav-

la uzdravujícího ne-

mocné. V roce 2007 

byla opravena stře-

cha kostela. V roce 

2017 bylo zjištěno, 

že krov střechy je v havarijním stavu  

a tlačí na boční stěnu kostela, která se 

začala odtrhávat od zbytku kostela. Mu-

selo tak dojít k rekonstrukci. 
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Končíme v Pohledu v kapli svaté Anny. 
Krásné duchovní místo, kde bohužel 
také chátrají kapličky křížové cesty  
a symbolicky došla voda v místním  
blahodárném pramenu. Přesto se sem 
stále vracejí poutníci nejen v červenci  
na Anenskou pouť. Bohu díky. 

                    KM 
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Noc kostelů 24. 5. 2019 

 

Možná jste toho večera zavítali do ji-
ných kostelů, pokusíme se vám tedy 
přiblížit dvě přednášky, které zazněly  
u nás. První z nich přednesl dr. Tomáš 
Pavlík a měla název: 

 

Kde lidé hledali a hledají Boha 

 

Již ze starší doby kamenné (asi před    
80 000 lety) se z pohřbu skrčenců dá 
soudit na náboženskou víru tehdejších 
lidí. Snad se tak vraceli do lůna matky 
země. 
Možná si představovali, že svět je oži-
ven neosobní silou (bouře apod.). Jiní 
věřili v oživení duchy či dušemi. Někte-
ří měli i víru v jednoho boha. 
Brzy se objevují místa božstvům zasvě-
cená jako hory či jeskyně (vstup do pod-
světí), též v blízkosti studánek a prame-
nů. Zde lidé hledali ochranu a později je 
i upravovali a stavěli tam božstvům pří-
bytky. Latinské slovo pro chrám je tem-
plum, znamená místo oddělené pro bo-
ha. 
Od neolitu jsou již doložené stavby 
chrámů v dnešním smyslu slova. Jsou 
kulaté nebo čtvercové, či tvořené různý-
mi druhy kamenů. Nejslavnější z nich je 
Stonehenge v Anglii. Tento kamenný 
kruh byl budován několik tisíciletí  
do let kolem 1400 před Kristem. U nás 
existovala snad keltská svatyně v jesky-
ni – předsíni Býčí skály. Pravěcí lidé 
uctívali i stromy a měli posvátné háje. 
Jeskyně a kopce ctili též staří Slované. 
Jejich velká svatyně byla na ostrově 
Rujana v místě Kap Arkona. 

 

V Egyptě se budovaly příbytky bohů již 
od 3. tisíciletí př. K. z cihel, kamenů  

a též jeskynní chrámy. Obrovský 

chrámový okrsek (250 000 m2) je tam  
v Karnaku a je zasvěcen bohu Amonovi. 
I pyramidy jsou vlastně svatyně farao-
nů. 
Také v Indii chrámy představují příbyt-
ky božstev na zemi. Největší chrámový 
komplex Angkor Vat je v Kambodži. 
Byl původně hinduistický, později 
buddhistický s plochou 1 km2. S budd-
hismem nebo taoismem se pojí i čínské 
chrámy. Jejich typickým znakem je pa-
goda – věž, která chrání před zlými sila-
mi. 
Nejstarší řecké chrámy pocházejí  
z 10. stol. př. Kr. a také v nich bozi 
„bydlí“, často v podobě sochy. Jejich 
součástí byly i chrámové pokladnice. 
Postupně se tam vyvinuly slohy dórský 
(žlábkované sloupy), iónský (voluty nad 
sloupy) a korintský (sloupy zdobené 
úponky rostliny akant). Takový byl  
i Artemidin chrám v Efezu, o němž se 
píše v 19. kapitole Skutků apoštolů.  
Zajímavý byl i chrám boha lékařství 
Asklépia, v němž nemocní spali a bůh 
jim ve snu radil, jak se uzdravit. Nejzná-
mější je asi chrám bohyně Athény 
Parthenon v hlavním městě, jež má do-
dnes její jméno. 
Římané převzali styl staveb od Řeků, 
chrámy obohatili o podstavec - pódium. 
V Římě můžeme spatřit kruhový chrám 
zvaný Pantheon. Ve svatyni bohyně 
Vesty, o niž se staraly panenské kněžky 
Vestálky, se ukrývalo palladium – sym-
bol ochrany státu. 
Nejstarší židovský chrám dal v polovině 
10. stol. př. Kr. postavit král Šalomoun. 
Jak víme z popisu v První knize králov-
ské, měřil 30 x 10 m s výškou 15 m. 
Svatyně ukrývala symbol Boží přítom-
nosti – archu úmluvy. Tento chrám zni-
čili Babylóňané r. 586 př. Kr. Druhý 
chrám byl postaven o 70 let později  

 

Noc kostelů  

  



a místo archy tam byla menora – sedmi-
ramenný svícen. Z této stavby se po je-
jím zničení Římany léta Páně 70 docho-
vala jen západní zeď – Zeď nářků.  
Synagoga není chrám, ale dům shro-
máždění, kde se uchovává tóra. 
 
Místo, kde se scházejí věřící k modlit-
bám, má i islám, a je jím mešita. V ní je 
vždy výklenek, který směřuje k Mekce, 
a v tom směru se muslimové také modlí. 
Součástí mešit je i minaret, odkud mue-
zín svolává věřící. Mešita v Mekce měří 
350 m2 a její nejposvátnější místo je 
krychle - Kába. 
 
Křesťanské kostely jsou místem  
pro setkávání věřících. Slovo kostel má 
původ v latinském castellum = pevnůst-
ka. V jiných jazycích se ozývá řecké 
ekklésia Kyriaké = shromáždění Páno-
vo. Odtud pak francouzské eglise či ital-
ské chiesa, z druhého slova pak němec-
ké Kirche. V těchto jazycích znamenají 
jak budovu, tak i věřící lid. Z Kyriaké 
vzniklo i slovanské cerkov, ovšem niko-
liv pro budovu, pouze pro shromáždění. 
Zajímavá je i historie slova basilika. 
Souvisí s řeckým basileus = král.  
Po r. 313 se mohli křesťané svobodně 
scházet a to bývalo v palácích těch bo-
hatých. Nyní má slovo u nás dva význa-
my: 1) stavební typ kostela, kde jsou ve 
vyšší hlavní lodi okénka nad bočními 
loděmi (jako v tomto kostele) a 2) jako 
označení významných chrámů – basilica 
maior – některé významné kostely v 
Římě, či basilica minor - u nás např. 
kostely na Vyšehradě nebo na Svaté 
Hoře. 
 
Dále přednášející připomněl stavební 
slohy kostelů u nás: V románském slo-
hu jsou dva stavební typy, a sice kruho-
vá stavba zvaná rotunda, jejímž nejstar-
ším příkladem je rotunda svatého Jiří  

na Řípu z 11. stol., a kostely obdélníko-
vého půdorysu, např. kostel sv. Jakuba 
v obci Jakub u Kutné Hory. Jsou orien-
tované, to znamená, že oltář je na vý-
chodní straně. Na západní straně bývají 
věže jako obrana proti zlým mocnos-
tem. 
Pro gotiku jsou typické dlouhé podélné 
stavby, nad vchodem bývá kulaté okno 
zvané roseta, kterým procházejí paprsky 
zapadajícího slunce. To bývá označová-
no jako sol iustitiae = slunce spravedl-
nosti a představuje Krista při posledním 
soudu. 
Renesance obrátila pozornost k člověku 
a jako novinka se objevují v kostelích 
lavice. 
Baroko otevírá prostor vydutími a také 
se vyznačuje iluzionismem; v tomto 
kostele např. dřevěné sloupy na oltáři, 
jejichž povrchová úprava napodobuje 
mramor. Ukázkou barokního slohu  
je třeba kostel svatého Jana Nepomuc-
kého od architekta Santiniho na Zelené 
hoře u Žďáru n. Sázavou z r. 1722. 
Historizující slohy z 19. století se  
v architektuře vracejí ke stylům starším. 
V našem kostele se jedná o gotizující 
úpravy z druhé poloviny 19. stol. 
 
Nakonec byly vysvětleny dva pojmy:  
1) katedrála je biskupský kostel, ostat-
ní jsou kostely farní. Významnější  
z nich se nazývají děkanské a ty ještě 
důležitější jsou arciděkanské. To platí  
i o tomto chrámu. 
2) Kaple může být samostatný malý 
kostel nebo část většího. Slovo má pů-
vod v latinském cappa = plášť a připo-
míná příběh o svatém Martinovi, který 
věnoval část svého pláště žebrákovi. 
Cappa se tím zmenšila a stala se z ní 
cappela = pláštík. Ten pak jako relikvie 
dal jméno prostoru, kde byl uchováván. 
 
  S vědomím přednášejícího zapsala EV.  
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K čemu tu máme kostel? 

 

Prvotním účelem každého křesťanského 

kostela je to, že představuje místo se-

tkání, místo, kde se shromažďují věřící. 

Není chrámem v pohanském slova 

smyslu, není tedy obydlím boha. Řecký 

výraz Kyriaké ekklésia (od toho: 

Church, Kirche, cerkov, ale i chiesa, 

iglesia l´eglise) totiž označuje Pánovo 

svolané shromáždění, to je společenství 

lidí, kteří uvěřili v Pána Ježíše a v jeho 

jménu se setkávají. Latinské spojení 

Ecclesia Chrudimensis  má dva význa-

my: označuje chrudimský kostel i chru-

dimskou církev, tedy společenství kato-

lických křesťanů tohoto města.  

 

První křesťané se scházeli v soukro-

mých domech, později pak ve veřejných 

budovách. Ve starém Římě to byly  

baziliky. Původně se zde vykonávala 

veřejná správa a vyřizovaly se zde ob-

chodní záležitosti. Postupně víc a víc se 

zvětšoval význam posvátnosti bohoslu-

žebného místa, kostel se stává Božím 

domem. Vznikají nové sakrální stavby. 

Od 12. století v liturgickém prostoru 

získává významné místo svatostánek 

neboli tabernákulum, ve kterém se 

uchovávají proměněné hostie. Ježíš zde 

tedy zůstává v tajemství eucharistie  

a díky jeho tajemné přítomnosti se sva-

tostánek stává srdcem bohoslužebného 

prostoru a místem klanění i setkání 

s Kristem v tiché modlitbě. 

 

V kostele se nejčastěji setkáváme  

při slavení mše svaté. Oltář je stůl, 

okolo kterého se shromažďujeme a spo-

jujeme se s Bohem i s bratry a sestrami. 

Kostel dává řadu dalších příležitostí  

k setkání. Konají se tu křty dětí; někdy 

při bohoslužbě, jindy v kruhu rodinném. 

Další významnou událostí, která se zde 

odehrává, je svatba, ale také se zde ko-

nají pohřby. Při nich se setkáváme jako 

pozůstalí, ale i další se k nám připojují, 

aby vyjádřili svou blízkost a solidaritu. 

Kostel je i místem setkání kulturních 

nebo naučných, jako jsou koncerty nebo 

den památek a Noc kostelů. 

 

Dalším účelem kostela je, že tady zazní-

vá Boží slovo. Čte se zde z Písma svaté-

ho, protože svou víru opíráme právě  

o Boží slovo. To nás má vést k Bohu  

i k druhým lidem. Víra je ze slyšení. 

Ježíš kázal, aby lidem ukázal cestu 

k Bohu a učil je bratrské lásce. 

V kostele toto slovo předčítáme, naslou-

cháme mu, vykládáme ho a snažíme se 

ho vzít do svého života. Chceme mu 

naslouchat otevřeným srdcem, a tak hle-

dáme povzbuzení pro náš život a orien-

taci v něm. 

 

Konečně kostel je tu proto, aby se 

v něm zpřítomnilo tajemství - mysteri-

um. Ne vše mezi nebem a zemí je mož-

né vyjádřit slovy. Viditelné se 

v posvátném dění naplňuje neviditel-

ným. Kostel je místem víry a v něm sa-

motném se děje skutečné tajemství víry. 

Můžeme tu rozlišit rituální a viditelnou 

stránku, jako jsou bohoslužebné před-

měty, oděvy, postoje, gesta, látky (např. 

voda při křtu). Jde o symbolickou  

 

Noc kostelů  

  



Noc kostelů u sv. Kateřiny Alexandrijské 

V pátek 24. května jsem se opět mohla 

zúčastnit akce Noc kostelů. V kostele, 

který je zasvěcený sv. Kateřině Alexan-

drijské, provádím už více než deset let. 

Proto jsem si k tomuto kostelu vytvořila 

skoro osobní vztah. Poutavou historii 

stavby i mobiliáře-oltářů, obrazů,  

varhan i legendu o sv. Kateřině, to vše 

se vždy snažím předat každému, kdo 

projeví zájem. Milé jsou upřímné reak-

ce, které se opakují rok co rok: „… jé, 

to je krásný kostel, já celý život žiju 

kousek odtud a nikdy jsem tu nebyl/a“, 

případně „… a je tu někdy mše?“ či „… 

ty varhany fakt hrají?“ nebo „… zvenčí 

vypadá kostel malý a ono je to tu takové 

veliké“. 

Nejčastějším komentářem však bohužel 

bývá: „Moc se nám to tu líbí, ale ta 

omítka to trochu kazí…“. 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec bych se chtěla svěřit s tím, že 

Noc kostelů mám moc ráda pro neopa-

kovatelnou a specifickou atmosféru po-

svátně zešeřelého chrámu, která přímo 

vybízí k vnitřnímu ztišení.   

             Adéla Brachtlová 

 
 

komunikaci, která odkazuje nad sebe.  

Je to něco, co by slova nemohla vystih-

nout, je to otevření se Boží lásce, která 

přichází k nám. Skrze symbolické jed-

nání církve se děje něco velikého, du-

chovního. Bůh se v Ježíši stal člověkem 

a on je tak obraz neviditelného Boha. 

Proto i viditelné, symbolické se 

z Kristova ustanovení stává cestou  

k nejhlubšímu setkání s Bohem a Jeho 

láskou. Třeba při přijímání nejde o po-

krm, ale právě o niterné spojení s Kris-

tem. Je to posila pro náš každodenní 

život a nové nasměrování k Bohu, 

vždyť jsme se narodili k vyšším věcem. 

Bůh nám tak dává v posvátných zname-

ních svou milost. Náš pozemský život 

se skrze svátosti už nyní stává součástí 

něčeho většího. Přicházíme sem jako 

slabí lidé, ale jsme přijímáni, očišťování 

a posilování Kristovou blízkostí ve spo-

lečenství v Božím slově i ve svátostech.         

  

    Jiří Heblt 
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Aktuální informace k dotaci z Norských fondů  

Jak asi víte, naše farnost se připravuje 
k podání žádosti na čerpání grantu z tzv. 
Norských fondů v rámci programu Re-
vitalizace movitého a nemovitého kul-
turního dědictví. 
V pondělí 27.5.2019 tak proběhl kon-
taktní seminář v prostorech Národního 
technického muzea v Praze. Kromě 
množství informací k připravované vý-
zvě se zájemcům o dotaci představilo  
i 14 partnerů z Norska, Islandu a Lich-
tenštejnska, kteří projevili zájem o bila-
terální spolupráci. 
Jednalo se většinou o reprezentanty uni-
versit, muzeí a měst, pro náš připravo-
vaný projekt jsme však mezi účastníky 
semináře zatím partnera nenalezli.  
Původní termín vypsání výzvy k podání 
žádosti byl Ministerstvem financí stano-
ven na 2. čtvrtletí tohoto roku, nyní do-

šlo k zpřesnění harmonogramu. Výzva 
v maximální výši 1.500.000 eur bude 
vypsána v červenci t.r. Od září do listo-
padu budeme moci podat žádost o dota-
ci a od prosince do května 2020 bude 
probíhat hodnotící proces. Po schválení 
dotace bychom tedy mohli zahájit  
rekonstrukci věží zhruba za rok touto 
dobou. 
S firmou Grantika Brno, která je zpro-
středkovatelem pro podání žádosti,  
dokončujeme všechny potřebné formali-
ty. Pro podání žádosti jsme již vybaveni 
kompletním projektem a pravomocným 
stavebním povolením. Dokončuje se 
ještě položkový rozpočet, který by měl 
být hotový a odsouhlasený do konce 
června. 

 

        Oldřich Kutil, investiční referent 

 

Mimořádný misijní měsíc - adopce na dálku 

V postní době se naše 

farnost dvěma aktivita-

mi připojila k výzvě 

papeže Františka, který 

na říjen tohoto roku 

vyhlásil Mimořádný 

misijní měsíc.   

Děkujeme, že jste si  

v rámci Adopce na blízko vzali karty 

s modlitbou za lidi žijící v konkrétní 

ulici či části našeho města a modlíte se 

za ně. Posvěcujete tak je, jejich domovy 

i místa, kudy procházejí.  

V rámci Adopce na dálku jsme chtěli 

výtěžek z postních pokladniček věnovat 

na vzdělání chudých dětí v Indii. Cel-

kem se v „postničkách“ 

vybralo 13 000 Kč, což 

pokryje přesně roční 

náklady na studium 

dvou dětí. Spojila jsem 

se tedy s Diecézní cha-

ritou Hradec Králové, 

která realizuje projekt 

Adopce na dálku. Vybrali nám dvě děti, 

desetiletou dívku Jenifer Lobo a osmile-

tého hocha Ronalda, kteří žijí v indic-

kém státě Karnátaka, diecézi Belgaum. 

Moc děkujeme všem, kteří jste přispěli, 

a těšíme se na první kontakt s našimi 

dětmi. 

                     Petra Pudilová 
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Pouť do Polska - podzim 2019  

 

Stalo se již pravidlem, že v rámci naše-
ho farního putování střídáme dlouhou  
a krátkou pouť. Po vydařeném loňském 
putování po stopách francouzských 
světců vám letos chceme nabídnout 
pouť do Polska. V roce 2014 jsme  
navštívili Krakov, Lagievniki a Čensto-
chovou. Nyní vás chceme pozvat  
na další známá poutní místa, ale i, jak je 
již při farních poutích zvykem, místa 
neznámá, o to působivější. Když jsem 
začala plánovat, kam bychom se mohli 
vydat, měla jsem nejprve jasná dvě mís-
ta, Vambeřice a Kladsko. Začala jsem 
hledat v mapách, půjčila si průvodce, 
pátrala po různých zajímavostech,  
až jsem vybrala nakonec míst více, než 
bychom mohli stihnout, a tak jsem  
musela vynechávat a odebírat (možná 
na příště-byla jsem udivená, kolik zají-
mavých míst je tak blízko naší hranice).   

Kromě volby zastávek na naší cestě by-
lo třeba se tentokrát pustit i do veškeré-
ho zařizování. To zahrnuje plánování 
časového itineráře, zajištění autobusu, 
ubytování, jídla, prohlídky kostelů, vý-
klady, objednání mší svatých, kalkulaci 
a spoustu dalších věcí. Zabralo to mno-
ho večerů u počítače, a přestože se má-

lokdy podařilo něco domluvit na první 
pokus, mnoho z toho již máme zajiště-
no, objednáno i potvrzeno. Co nemáme, 
jsou poutníci. Chci vás tedy na tuto 
pouť pozvat, a zároveň i poprosit, abys-
te jako v jiných letech na pouť jeli  
a naše farní společenství podpořili.  
A vy, co běžně z různých důvodů nejez-
díte, zkuste to s námi. Pokud máte něja-
ké nejasnosti, přijďte si popovídat  
do farní kanceláře, alespoň tam nebudu 
tak sama. 

Pouť plánujeme v termínu 20. – 22. září 
2019 (pátek-neděle). Začneme ve Vam-
beřicích, kde si prohlédneme baziliku  
se soškou Panny Marie ze 13. století  
a pohyblivý betlém, který má 800 figu-
rek. Někteří jste zde už asi byli,  
ale k Panně Marii, navíc v září, se vy-
platí putovat i vícekrát. Potom se vydá-
me do Křešova, kde máme objednanou 
prohlídku ve velkém barokním cisterci-
áckém klášterním komplexu. V sobotu 
se vydáme do Lehnice, doposud nezná-
mého a nevýznamného města. Na Váno-
ce roku 2013, tedy nedávno, se zde 
v kostele sv. Hyacinta stal eucharistický 
zázrak (podobně jako například v ital-
ském Lancianu, kde jsme též byli). Naše 
další cesta povede do Wroclawi, krásné-
ho města s mnoha církevními památka-
mi. Podařilo se mi zajistit ubytování 
přímo v centru města na Tumském  
ostrově, odkud budeme mít všude blíz-
ko a kde bude možná i působivá večerní 
procházka podél řeky Odry. V neděli se 
vydáme do Barda na Růžencovou horu. 
Věřím, že nám bude přát počasí a bude-
me moci projít asi 2,5 km dlouhou ces-
tu, kterou lemují kapličky k růžencové 
pobožnosti postavené v různých archi-
tektonických stylech. Naší poslední  
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Slavnost Těla a Krve Páně 

 

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev  

a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;  

dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,  

aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. 

Pouť do Polska Pouť do Polska Pouť do Polska ---   pokračování pokračování pokračování    
                                                                                                                                    ze str. 19ze str. 19ze str. 19   

zastávkou bude Kladsko, kde je 
v kostele Panny Marie Nanebevzaté po-
hřben Arnošt z Pardubic a kde se pro-
jdeme po mostě sv. Jana, kterému se 
říká mladší bratr mostu Karlova. 

Nastudovala jsem mnoho stran různých 
materiálů a snažím se vše zajistit co nej-
lépe, aby se pouť vydařila. Vím však, že 
bez Boží pomoci by z pouti, byť sebelé-
pe připravené, byl jen zájezd po památ-

kách. Svěřila jsem proto celé naše puto-
vání svatému Janu Pavlu II. Je z Polska, 
tak to tam dobře zná, a navíc sám také 
rád putoval po polských horách i cizích 
zemích. Je to tedy teď v jeho režii.  

Na pouť se přihlašujte ve farní kanceláři 
do konce června, abychom věděli, zda 
naplníme autobus a budeme tedy moci  
ji uskutečnit. Cena je 2 400 Kč, v ceně 
je doprava, 2x nocleh, 2x polopenze.  
Je třeba mít s sebou cca 80 PLN  
na vstupy.                                                                                         
              Petra Pudilová 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 23. 8. 2019. Své příspěvky můžete 
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