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Kristus KrálKristus Král  

O králích se říkalo, že jsou 

z Boží milosti. Znamenalo 

to, že monarchové zpravi-

dla nebyli voleni a lidé 

museli jejich vládu při-

jmout chtěj nechtěj. Ne-

měli na vybranou. O Bo-

ží milosti bylo možné 

někdy pochybovat, ně-

kteří vládci byli spíš  

z Božího dopuštění. 

Dnes máme demokracii, 

„lidovládu" a své před-

stavitele si svobodně 

volíme. Některé dokonce 

přímou volbou. Oni se 

na to rádi odvolávají, že 

byli přece zvoleni. Ano, 

pravidla být musí a my 

je respektujeme, i když 

se nám ledacos nelíbí. 

Často vidíme, že floskule 

„z vůle lidu" nebo  

„z rozhodnutí voličů"  

s sebou nese podobná 

omezení jako ta „z Boží 

milosti". Někdo musí vy-

konávat moc, to se nedá 

nic dělat, anarchie by ne-

byla dobrá. Moc je však 

velkým pokušením. Moc 

chutná! Může nastat situa-

ce, že člověk sice při vol-

bách uplatnil své právo, 

ale pak se cítí bezmocný. 

Nechci se teď zabývat po-

litologickými tématy, spíš 

tuto realitu popisuji jako 

pozadí k dnešní slavnosti. 

Na konci církevního roku 

slavíme Ježíše Krista, Krá-

le. On není z Boží milosti, 

On je Boží milost sama. 

On sám nás volí, rozhodu-

je se pro nás, hledá nás 

nejen proto, aby „získal 

náš hlas", ale aby byl  

s námi a miloval nás. Také 

my si ho volíme! Víra není 

na prvním místě roz-

hodnutím o chození  

do kostela, o modlitební 

praxi a o zachovávání 

desatera. Víra je každý 

den novou a přímou vol-

bou Jeho. Náboženská 

praxe tomu má jen napo-

máhat. Pokud zbytní  

a vlastně se oddělí  

od vztahu k Němu, je 

něco špatně. Dnes děku-

jeme Kristu Králi, že 

jsme pod Jeho vládou  

a mocí a že to je vláda  

a moc skutečné Lásky. 

Znovu se rozhodujeme, 

že ho budeme volit každý 

den jako Přítele a Pána 

svého života. Modlím se 

za to, abychom víc a víc 

zakoušeli svobodu, kterou 

dává On. Tu nám totiž ne-

může nikdo vzít. 

        Otec Jiří  
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Před nedlouhou dobou Ústavní soud zru-

šil zákon o zdanění církevních restitucí. 

V té souvislosti se ve sdělovacích pro-

středcích znovu otevřela diskuse na toto 

téma. Opět jsme slyšeli z úst některých 

představitelů našeho státu, že církevní 

restituce byly předražené. Dokonce je-

den z politiků uvedl, o kolik miliard to 

bylo. Argumentuje se, že zemědělská 

půda v žádném případě nemá tu hodnotu, 

podle které byly vypočítány finanční 

náhrady za nevydané pozemky. Když se 

vyjádřím mírně, tak musím konstatovat, 

že podobná tvrzení jsou zavádějící. Po-

zemky, které nebylo možné vydat, jsou 

dnes z větší části zastavěné. Příkladem 

toho je třeba lokalita pod Větrníkem, Na 

Šancích. Některé budovy na tomto místě, 

obytné i komerční, stojí na pozemku, 

který původně patřil našemu kostelu. 

Kdybychom se obrátili dnes na soudního 

znalce, aby ocenil pozemek v tomto úze-

mí, jeho cena by jistě nebyla 45 Kč za 

metr čtvereční, ale byla by několikaná-

sobně vyšší. Církev udělala velkorysé 

gesto, když přijala restituční zákon. Je to 

naopak! Ne my dostáváme více, než by-

chom měli, ale méně. Naši představení 

se zřekli nemalé části těchto nároků, aby 

konečně mohlo dojít k vyrovnání mezi 

církví a státem. A také nechtěli někomu 

brát střechu nad hlavou nebo omezit jeho 

podnikání. Je třeba si ještě uvědomit, že 

stát požíval výnosů z těchto nemovitostí, 

a to po desítky let. Tedy nejsme těmi, 

kteří se na restitucích obohacují. Jen po-

třebujeme materiální základnu pro život 

a rozvoj našich společenství. Nemohu 

přijmout názor, že církev nepotřebuje 

žádný majetek, vždyť je přece institucí 

duchovní. Připomíná mi to tvrzení fari-

zeů, kteří Ježíši vyčítali, že chodí na hos-

tiny a že je žrout a pijan vína. 

 

           Otec Jiří 

Na okraj diskuse o církevních restitucích… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S velikou radostí přivítáme o neděli 

Krista Krále nového člena naší farnosti, 

který přijme křest svatý, poprvé Pána 

Ježíše a současně svátost biřmování, 

MVDr. Jana Hnulíka. Takto nám při-

blížil svou cestu k víře: 

 Onemocněl jsem a dostal se  

do nemocnice v Motole. Tam jsem se 

setkal s věřícími, kteří navštěvovali paci-

enty.  Ptali se mě, jestli se za mě mohou 

Medailon - Dr. Hnulík  
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pomodlit. V té době jsem byl velmi raci-

onální, o víře jsem moc nepřemýšlel, ale 

zajímala mě historie, dějiny církve a ná-

boženství.  Odpověděl jsem: „Ano, ale já 

nevěřím. Jak můžete vůbec věřit, že Bůh 

stvořil svět?“  Oni mně to nevysvětlili, 

ale dali mi články ke čtení, a tak mě pod-

nítili k tomu, abych o víře začal uvažo-

vat. 

  Po roce jsem se v Motole setkal 

s pacienty na pokoji, kteří mluvili nezá-

vazně o Kristu a víře.  Byl mezi nimi 

milý člověk, obyčejný skladník, který 

naboural mou důvěru ve vědu svou po-

známkou: „ Nevím nic, ale je zajímavé, 

že třeba žralok se nemění po statisíce let, 

zatímco člověk se za tu dobu podle evo-

luční teorie vyvinul z opice, to je  

divné.“ A tak jsem postupně místo  

o evoluční teorii a o tom, jak jsme my 

lidé vznikli, začal přemýšlet o tom, proč 

k tomu došlo. 

 Začal jsem číst Bibli, duchovní 

literaturu a občas jsem zašel na chvíli 

do kostela. Teď se stydím a cítím, že to 

bylo vůči Bohu urážlivé, když jsem  

nevydržel celou mši svatou a odcházel 

třeba po kázání… Obrátil jsem se o po-

moc na otce Jiřího. I při četbě evangelií 

jsem si uvědomil, že vztah s Bohem není 

jen vztah jednotlivce, ale celého spole-

čenství.  

Jednou jsem se při mši svaté 

v chrudimském kostele při textech a ká-

zání ztišil, pocítil jsem Boží přítomnost, 

na těle mi naskočila husí kůže a bylo mi 

absolutně dobře a krásně. Už se to jindy 

neopakovalo, ale bylo to tak silné, že 

jsem odpoledne zavolal otci Jiřímu. 

 A ten mě přijal do katechumená-

tu a začal mě připravovat na křest svatý. 

Navštěvuji pana faráře už dva roky,  

ze začátku jsme vedli jen nezávazné roz-

hovory, teď už probíhá systematická pří-

prava, vysvětluje mi například fáze mše 

svaté, některé pasáže z evangelií... 

 Jsem rád, že budu patřit do far-

nosti. Ze začátku jsem tu nikoho neznal, 

až jsem se jednou na schodech potkal  

se Štěpánkou, kamarádkou z tanečních. 

Vesele mě přivítala a vstoupili jsme  

do kostela společně.  Po pár týdnech  

se ke mně hlásila další kamarádka 

z puberty Blanka. Změnily můj pohled 

na katolíka – „uťápnutého“ vážného člo-

věka. Obě kolem sebe šíří radost, moder-

ně se oblékají, jsou společenské  

a při tom vyrovnané a pevné ve víře. Rád 

je potkávám. 

 

 A my jsme zase rády, že jsme 

poznaly Vás. Těšíme se na Váš křest  

a na všechna další setkání.  

Děkujeme.     

 

          Kateřina Marelová a Eva Vojnová 

 

Medailon - Dr. Hnulík  

         pokračování ze strany 2 



S t r á n k a  4    S a l v á t o r  

Na začátku října zhlédlo 

sedm základ-ních škol 

divadelí hru Batoh plnej 

štěstí.  

Tu napsala a následně 

sehrála s dětmi  

ze sousední slatiňanské 

farnosti Iva Ryzová.  

Ve hře je představen 

rodinný příběh, ve kte-

rém se odráží téma 

vztahů, priorit a proměny rodinné krize. 

Příběh protknutý vtipnými scénkami nutí 

diváka přemýšlet nad důležitými životní-

mi hodnotami a zároveň v člověku vzbu-

zuje vděčnost za to, co má. Učí nás dělit 

se a následně čerpat radost, která z toho 

pramení. Hra sklidila veliký ohlas 

a na březen následujícího roku se chysta-

jí další reprízy. 

Ve hře je představen doplňkový pro-

jekt Mary’s Meals – Baťůžkový projekt. 

Ten je zaměřen na hmotnou pomoc 

nejchudším  dětem, a je určen nejen  

pro školy. Sbírají se  aktovky  plné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základních potřeb z předem připravené-

ho seznamu, a následně se posílají  

do afrického Malawi do škol dě-

tem, kterým i nejzákladnější pomůc-

ky chybějí. 

O díle Mary’s Meals proběhla minulý 

rok přednáška ve farním sále. Pokud 

byste se o projektu chtěli dozvědět více 

nebo byste se do něj rádi zapoji-

li, informace naleznete na webových 

stránkách www.marysmeals.cz nebo 

www.batuzkovyprojekt.cz. Případně  

se můžete na mě obrátit osobně.  
                        

                                               Jan Soukal  

Misie jinak – Batoh plnej štěstí 
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 Každý z nás občas cítí potřebu takříkajíc 
vypnout a načerpat nové síly fyzické  
i duševní. A někdy cítíme i potřebu posi-
ly v životě duchovním. Takovou mož-
ností byla i nabídka třídenní farní pouti 
do Polska. 

    Vyjeli jsme v pátek ráno a hned  
na úvod našeho putování jsme se společ-
nou modlitbou svěřili do ochrany Panny 
Marie. První naše cesta vedla do Vambe-
řic. Je to významné poutní místo 
s bazilikou Matky Boží, ke které vede  
52 schodů se symbolickým významem:  
4 (počet evangelistů) + 33 (věk Ježíše 
Krista v okamžiku ukřižování) + 15 (věk 
Panny Marie v okamžiku početí Ježíše 
Krista). Na hlavním oltáři je umístěna 
zázračná soška Panny Marie, která je 

vyrobena z lipového dřeva a v roce 1980 
byla korunována papežem Janem  
Pavlem II. Podle legendy byla soška za-
věšená na lípě u cesty a lidé se k ní cho-
dili modlit. K sošce každý den přiváděli  
i slepého muže Jana, který se pak neče-
kaně uzdravil, a jeho znovu nabytému 
zraku se hned zjevila sama Panna Maria. 
Soška je vysoká jen 28 cm. Je to Panna 
Maria s Ježíškem v náručí a je umístěna 
v kapli na hlavním oltáři. Tady jsme sla-
vili naši první poutní mši svatou. 
S bazilikou nás spojuje obraz Svatého 
Salvátora, který je kopií slavného oltář-
ního obrazu v Chrudimi. 

     Vambeřice jsou také nazývány Slez-
ským Jeruzalémem. Obcí protéká potok 
zvaný Cedron a na malém náměstí kou-
sek od domů, které připomínají Jeruza-
lém v době života Pána Ježíše. Nad tímto 
náměstím se do kopce ke kalvárii vine 
cesta s více než stovkou zastavení. Tady 
jsme společně prošli v modlitbách křížo-
vou cestu. Po návratu z luk jsme se  
na úpatí kopce dole v obci zastavili  
na výstavě pohyblivých betlémů. 

 

 

 

 

     
   

Naše cesta dál vedla do Křešova. Navští-
vili jsme cisterciácký klášterní komplex 
s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. 

pokračování na str. 6 

Farní pouť do Polska 
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Po malém občerstvení v klášterní kavár-
ně se nás ujal místní průvodce. Přesto, že 
polský jazyk je našemu velmi podobný  
a není problém porozumět výkladu, 
všichni jsme ocenili snahu průvodce vést 
výklad v češtině. Bylo to nejen milé, ale 
i zábavné, když jsme hledali nápovědu 
slovíček, na které si náš průvodce ne-
mohl vzpomenout. Znovu jsme si tak 
připomněli, jak je náš rodný jazyk krás-
ný a bohatý.  

    Pak už jsme zamířili na ubytování  
do Kamenné Hory. Všichni jsme se těšili 
na společnou večeři, a to jsme ještě netu-
šili, že nás čeká velmi milé překvapení. 
Po ubytování jsme se sešli v jídelně, kde 
na nás vítal „náš“ bratr Metoděj. Nyní 
žije v Polsku a přijel nás pozdravit i se 
svou manželkou. Byl to pěkný večer, 
kdy jsme se všichni mohli vzájemně blí-
že poznat a popovídat si. Po večeři  
si někteří ještě vyšli na procházku  
po Kamenné Hoře a pak už jsme se  
poddali únavě a spánku.  ……  
 

                  

    V sobotu ráno, po společné vydatné 
snídani jsme pokračovali v putování, 
tentokrát do Lehnice. Tady, v kostele  
sv. Jacka, se stal eucharistický zázrak,  

ke kterému došlo na slavnost Narození 

Páně 25. prosince 2013. Hostie, která 
upadla na zem a byla vložena do nádob-
ky s vodou a umístěna ve svatostánku, se 
zbarvila do červena. Vše bylo předáno 
do laboratoří na přezkoumání a výsledky 

všech výzku-
mů se shodly 
na tom, že se 
jedná o zlo-
mek srdeční 
tkáně se 
změnami, 
které nastá-
vají u člově-
ka v agonii. 
Tento zázrak 
byl uznán  
a dnes je 
relikvie Těla 
Páně vysta-

vena k uctění. Každý z nás měl tedy 
možnost ve chvíli adorace vidět tento 
zázrak na vlastní oči. Zde jsme také sla-
vili mši svatou a po ní nám místní du-
chovní správce vyprávěl o zázraku. Naše 
další cesta vedla do Wrocławi. Nejdříve 
jsme se ubytovali v klášteře a naše první 
zastavení bylo v kostele Nejsvětější Pan-
ny Marie na Písku. Hned potom následo-
valo další příjemné překvapení. Plavba 
po řece Odře. Mohli jsme tak z jiného 
úhlu vidět krásy města. Společná večeře 
a procházka po Wrocławi na Rynek byla 
pěknou tečkou za dalším dnem. 

                                                  

 

 

   

 
 

Farní pouť do Polska  pokračování ze strany 5 
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 Poslední den našeho putování jsme  
zahájili mší svatou v klášterní kapli  
a po snídani jsme vyrazili k domovu. 
Cestou nás ještě čekala zastávka 
v Bardó, známá i z vyprávění babičky  
ze stejnojmenné knihy B. Němcové jako 
Slezská Varta, s jednou z nejkrásnějších 
barokních památek Slezska, bazilikou 
Navštívení Nejsvětější Panny Marie, 
kam se vejde až 5000 lidí. Nad ní se roz-
kládá Růžencový vrch se 14 kaplemi 
znázorňujícími život a umučení Pána 
Ježíše. 

  S Polskem jsme se rozloučili 
v Kladsku. A tak jako na začátku naší 
pouti ve Vambeřicích i v dalších navští-
vených místech i tady jsme našli spoji-
tost s naším domovem, protože právě 
v Kladsku prožil své dětství a je zde  
i pochován pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic. Procházkou po kamenném 
mostě, který je zasvěcen sv. Janu Nepo-
muckému a jehož podoba připomíná 
pražský Karlův most, jsme zakončili  
naše farní putování.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký dík patří Petře Pudilové nejen  
za skvělou přípravu farní pouti,  
za spoustu informací ke každému navští-
venému místu a průvodcovskou službu, 
kterou nám poskytla. Ale i za ta malá  
a příjemná překvapení, která pro nás při-
pravila. Velký dík i otci Jiřímu za du-
chovní doprovod, bez kterého by naše 
pouť nebyla tak dokonalá. Jak sám otec 
Jiří řekl „Každý je nahraditelný“, my ale 
dodáváme: „Někdo jen těžko… .“  
A my za sebe děkujeme celému farnímu 
společenství za opravdu příjemný čas 
strávený mezi Vámi. 

 Markéta Tetřevová, Helena Cempírková  

Odkaz na obrázky z pouti na internetu: 

https://www.zonerama.com/
farnostchrudim123/283336 
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Od 4.10 do 6.10 proběhla víkendová  
akce pro děti. Jednalo se o pobyt,  
při kterém jsme si užili jak společné 
chvíle, tak učení nových věcí o proroku 
Danielovi. Jeho život byl hlavním téma-
tem. Životopis, který jsme probírali, byl 
prokládán tematickými hrami, zábavou 
či jídlem. Aktivity sestávaly jak 
z teoretických částí, tak z částí praktic-
kých. Děti musely například zahrát scén-
ku pantomimou tak šikovně, aby ostatní 
poznaly, jakou z českých pohádek před-
stavují. (Dávný panovník za dob Daniela 
měl sen, který chtěl vyložit, aniž by ho 
převyprávěl.) Velký úspěch měla hra,  
při které se vždy celý tým pokoušel  
postavit co nejvyšší věž ze špaget. Vyža-
dovalo to trpělivost a opravdovou spolu-
práci. 

 Navzdory nepříznivému počasí jsme 
dokázali v počtu sedmnácti lidí vydržet 

v hezké chatě na Františkách. V sobotu 
nás navštívil otec Jiří, se kterým jsme 
slavili mši svatou. Celý víkend jsme si 
moc užili. Pokud chcete zažít kousek z 
atmosféry našeho setkání, navštivte farní 
stránky a v Galerii u akce Víkendovka 
naleznete odkaz na krátký sestřih. 
 

Daniel Měkota 

Víkendovka pro mládež 
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Dá se postavit železnice na Divokém 
západě pouze v osmi lidech? Tuto otáz-
ku jsme si kladli, když jsme se v počtu  
8 statečných sešli v Komunitním centru 
v Trstěnici, kde se konal letošní rodičov-
ský víkend. Již na úvod vám musíme 
prozradit, že i v tak málo lidech je mož-
né vybudovat dráhu pro železného oře  
i přes nebezpečné území indiánů, ale je 
k tomu potřeba několik důležitých věcí, 
o které se s váni podělíme. To snad kdy-
byste něco podobného zamýšleli, abyste 
věděli, jak na to.  

1) Je třeba dobrá parta – tu jsme měli, 
užili jsme si to a šlo nám to společně 
nejen při plnění úkolů, ale i večer v době 
odpočinku po náročné práci. 

2) Je třeba dobře si rozdělit role a mít 
dobrou motivaci – to jsme zvládli již  
při úvodní scénce, kdy nás organizátoři 
zasvětili do kritické situace města  
bez možnosti zásobování, jehož jedinou 
záchranou je vybudování železnice.  

3) Nepodceňujte tanec – my jsme tak 
neučinili, již na ranní rozcvičce jsme si 
zatančili country a jak nám pak šla stav-
ba od ruky! 

4) Pozor – důležité – musíte mít dost 
jídla. Nestačí hromada výborných bu-
chet, které jsme měli. Důležité je maso, 
vřele doporučujeme bizona. My jsme si 
jich nalovili dost, ale bylo to velmi ná-
ročné. Rada zkušených je tato – nehoňte 
se za mladými hubenými bizony, stejně 
je neulovíte. Nejlepší jsou méně běhavé 
a lehčí kusy. Pozor ale na agresivní bý-
ky, kteří jsou navíc těžcí na transport!  

5) Nepodceňte spolupráci se složkami 
integrovaného záchranného systému – 

navázali jsme spolupráci s profesionál-
ními hasiči z Ústí nad Orlicí, které jsme 
navštívili v sobotu po obědě. Za krabici 
buchet nám ukázali svou techniku a do-
konce jsme trénovali i jízdu na tyči. 

6) Udržujte si přehled o situaci – nám 
pomohl výstup na rozhlednu na kopci 
Kozlov nad Českou Třebovou, kde je 
nádherný rozhled do kraje.  Navíc jsme 
v údolí načerpali inspiraci, neboť kolejí  
a pražců je v Třebové opravdu dost.  

7) Musíte umět vyjednávat – tuto schop-
nost jsme prokázali při noční vycházce 
za místním šamanem. Pozor, průjezd 
územím se dá zajistit poměrně lacino, 
někomu stačilo šamanovi nabídnout kra-
bici doutníků nebo ohnivou vodu. Pak 
dokonce kývl i na přítomnost misionářů. 
Dobře vám ale radíme, neukvapujte se 
tak, jako jeden účastník, který ihned  
nabídl 40% akcií nové dráhy. To není 
třeba!  

8) Buďte připraveni bojovat – my jsme 
se procvičili při nedělní ranní bitvě, naš-
těstí jen papírovými koulemi.  

9) Neztrácejte víru a naději, že i věci 
zdánlivě nemožné, se mohou podařit. 
Čerpejte sílu v modlitbě a ve mši svaté 
stejně tak jako my a uvidíte, že to půjde! 

Tak ať se vám při stavbě té vaší železni-
ce daří, my účastníci letošního rodičov-
ského víkendu už to máme za sebou. 
Naše velké díky patří organizátorům, 
kteří pro nás vše připravili. Vážíme si 
toho.  

Za všechny zúčastněné rodiče,  

     Aleš Kalina 

Víkend pro rodiče 
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Dneska bychom chtěly farnosti přiblížit 
život jedné z nás, která získala význam-
né ocenění za svou práci. 

1. Nejprve se prosím krátce představ.  

Jmenuji se Blanka Kelková, pocházím 
z Tuněchod, kde jsem prožila krásné 
dětství s bratrem a pěti bratranci. Rodiče 
a babička mě vedli k víře. Nyní žiji pat-
náct let v Chrudimi, mám dvě dospělé 
děti – syna a dceru a dvě vnoučata. Ráda 
s nimi trávím čas.   

2. Zmíněné ocenění souvisí s Tvým  
zaměstnáním. Pověz nám o něm… 

Moje cesta byla klikatá. Od dětství jsem 
chtěla být zdravotní sestrou, ale první 
kroky se ubíraly jinam. Práce 
v administrativě, kde jsem zakotvila, mě 
nenaplňovala a nikam jsem se neposou-
vala. V roce 1991 jsem doslova pookřá-
la, když jsem se z vysílání Radia Vatikán 
dozvěděla, že se v pardubické nemocnici 
otevírá Ošetřovatelský kurz blahoslavené 
Zdislavy.  

Uvědomuji si, jak je Pán vynalézavý. 
Vždy ví, koho na mne poslat. Při absol-
vování kurzu jsem získala kontakt na 
vedoucí pro ošetřovatelskou a pečovatel-

Rozhovor s Blankou Kelkovou 

  

Bc. Roman Pešek, ředitel FCH Chrudim, držitelka ocenění Blanka Kelková, DiS.,  
Mons. Mgr. Pavel Rousek, prezident Diecézní charity Hr. Králové, Ing. Anna Maclová,  
ředitelka Diecézní charity Hr. Králové 
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skou službu ve vznikající Farní charitě 
(FCH) Chrudim. Domluvily jsme si 
schůzku – otevřely se dveře a objevil se 
anděl: Anežka Fidlerová. Hned mi bylo 
jasné, že s tak úžasným člověkem bude 
radost a čest spolupracovat. Následovala 
průkopnická léta – vše nové, náročné, 
krásné, těžké i nadějné. První kolegyně 
byly Kája Břízová a Eva Blabolilová, 
první ředitelkou a zakladatelkou MUDr. 
M. Blažková, čestným ředitelem několik 
dalších let Ing. V. Vykydal. S ním mám 
dodnes pěkný vztah a v současnosti je 
také naším klientem. Postupně jsme se 
dostávali do povědomí veřejnosti jako 
organizace a upevňovali její pozici. 

3. Jak běžel Tvůj život dál? 

Pak jsem přehodila výhybku, léta jsem 
působila v přímé péči u lůžka v několika 
pobytových zařízeních. Tato práce byla 
nejblíž zdravotní péči, uspokojovala mě, 
poskytla mi mnoho praktických poznat-
ků, které jsem pak mohla uplatnit  
při další charitní péči o ležící a umírající 
klienty v jejich domácím prostředí. 

Po čase jsem působila jako vedoucí Do-
mu s pečovatelskou službou v Hrochově 
Týnci a cítila jsem osobní potřebu a nut-
nost se komplexně vzdělávat. Začala 
jsem dálkově studovat VOŠ Caritas při 
teologické fakultě v Olomouci. Vzdělání 
v oboru sociální práce jsem dokončila  
na VOŠ v Kladně.  Vlastně 27 let pracuji 
v sociální oblasti, z toho celkem 14 let 
pro Charitu. Zažila jsem všechny další 
ředitele Farní charity v Chrudimi – Danu 
Zelenou, Hanu Petrusovou, a nyní Ro-
mana Peška. 

4. Jak se za tu dobu činnost Charity 
vyvíjela? 

Nejlépe je to vidět na tom, jak se měnily 
naše dopravní prostředky. Nejprve jsme 
jenom chodily pěšky, jezdily MHD,  

na kole, později na babetách. Nyní má 
naše Charita několik aut – jedno také 
díky Tříkrálové sbírce. Zpočátku nás 
radami i některými pomůckami a nabíd-
kou stáží podporovali z holandského 
Ede. Dříve nebyla rozdělena ošetřovatel-
ská (OS) a pečovatelská (PS) služba jako 
dnes. Pečovatelky aplikovaly inzulín, 
převazovaly rány, dekubity, měřily tlak. 
V roce 2007 došlo ke standardizaci soci-
ální práce v rámci celé republiky a úko-
ny činností jsou pevně stanoveny a za-
kotveny v legislativě. PS je poskytována 
vyškolenými pracovníky a hrazena kli-
entem. Zdravotní OS je poskytována 
zdravotními sestrami a hrazena pojišťov-
nami. S celou šíří naší činnosti se můžete 
seznámit na našich webových stránkách: 
https://chrudim.charita.cz/ 

5. Jak to bylo s Tebou a jaké je teď 
Tvoje pracovní zařazení? 

Nejraději jsem měla práci u lůžka. Jsou 
to těžké i krásné chvíle, dostaneme se  
k člověku velmi blízko a můžeme s ním, 
pokud je tomu skutečně otevřený, mluvit 
i o duchovních věcech. Důležitý je indi-
viduální přístup a čas pro klienta.  
Na druhé straně to je velice fyzicky ná-
ročné, zvláště v terénu a mě z toho ča-
sem vyřadily zdravotní problémy. Cha-
ritní služba znamená umět více než de-
vatero řemesel: řízení auta, doprovázení 
klientů, asistence, zkoordinování úkonů, 
zajišťování hygieny, stravování, praní, 
žehlení, úklidy, nákupy, aktivizace, 
zprostředkování odborné pomoci, komu-
nikace s úřady, lékaři, rodinou.   Musíme 
být tak trochu psychology. Teď pracuji 
druhým rokem jako sociální pracovnice. 
U nových klientů zjišťujeme jejich po-
třeby, abychom je pomohli řešit. Vede-
me celou dokumentaci a zajišťujeme 
další organizační činnosti. 

pokračování na str. 12 
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V posledním roce působnosti Charity 
došlo k výraznějšímu rozvoji profesio-
nálního zázemí pro všechny zaměstnan-
ce, tedy i pro sociální pracovníky. 
Vzhledem k rozšiřování služeb bychom 
opravdu rádi do týmu přivítali spolupra-
covníka právě na tuto pozici. Takže ne-
váhejte, rádi poskytneme informace. 

V rámci dobrovolnictví spolupracuji  
na Tříkrálové sbírce. Potřebujeme nové 
kolednické skupinky, máme o 10 obcí 
více než loni a také v Chrudimi zbývá 
hodně dosud nezajištěných oblastí.  
Bez pomoci farnosti, bez přizvání přátel 
toto nezvládneme. Přidejte se tedy k nám  
a rozmnožte řady koledníků. 

6. Co Tě na Tvé práci těší a co naopak 
moc ráda nemáš? 

Děkuji Bohu, že mohu pomoci lidem 
v obtížných zdravotních a životních situ-
acích a poradit jejich rodinám. Těší mne 
jejich spokojenost. Také to, že můžeme 
zprostředkovat pastorační nebo svátost-
nou službu kněze. A dobré vztahy  
na pracovišti – to je bonus. U svých ko-
legů obdivuji a oceňuji jejich dovednos-
ti, schopnosti a pracovní nasazení. Stále 
se u nich inspiruji, učím. Charita pro mě 
neznamená jen práci, ale také společen-
ství obdobné tomu ve farnosti. Nemám 
ráda…. některou administrativu, jsem 
spíše kontaktní člověk.   

7. Blanko, na závěr Ti chceme srdečně 
pogratulovat k právě získané Ceně Cha-
rity Česká republika. Řekni nám o ní 
něco víc a poděl se prosím o své dojmy.  

Cenu uděluje Arcidiecézní charita Praha 
za rozvoj charitního díla. Jsem hrdá, že 
pracuji v Charitě, protože to odpovídá 
hodnotám, které vyznávám. Jsem moc 

ráda, že jsem stála u jejího zrodu. Cere-
moniál proběhl 31. 10. 2019 v Obecním 
domě v Praze. Ceny jedenácti vyzname-
naným předal Mgr. et Mgr. Lukáš Cury-
lo, ředitel Charity ČR. Slavnostního ve-
čera se zúčastnilo několik významných 
osobností v čele s kardinálem Domini-
kem Dukou. Součástí programu byl  
i benefiční koncert Lucie Bílé 
s klavíristou P. Maláskem. V druhé části 
zaznělo Te Deum Symfonického  
orchestru FOK a Pražského filharmonic-
kého sboru. Příjemný byl závěrečný spo-
lečný raut. Velkou radost jsem měla 
z osobního setkání s Lucií Bílou  
a z toho, že jsem mohla tyhle výjimečné 
chvíle prožívat s dcerou i se synem, kte-
rý naprosto nečekaně přiletěl z Varšavy, 
kde žije. 

Takový různorodý je celý můj život. Tu 
harmonii tam vkládá jenom Bůh, někdy 
mu to i kazím, ale On ví, jak na to. Při-
padá mi, že mi jinak moc přeje.... Cena, 
které si velmi vážím, byla pro mne zcela 
neočekávaným a velkým překvapením. 

Chci poděkovat za podporu mé práce  
a vzácný přístup panu řediteli Peškovi, 
jeho zástupkyni a mé nejbližší spolupra-
covnici Mirce Šakarové a spolupracovní-
kům, kteří mne nominovali na toto oce-
nění. Přebírala jsem je i pro ně. V srdci 
patří i mým bývalým a všem současným 
spolupracovníkům.  

Přeji celému týmu Farní charity Chrudim 
Boží provázení, soudržnost, sílu k napl-
ňování vizí, mnoho zdraví, úspěchů  
a spokojených klientů a pacientů. 

Také my Ti, Blanko, moc děkujeme  
a přejeme Ti, abys i nadále vždy cítila 
Boží vedení.    
          EV + KM 

Rozhovor s Blankou Kelkovou  pokračování ze strany 11 
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V sobotu 19. října jsme se vypravili au-

tobusem na výšlap na Sněžku. Farní spo-

lečenství v Chrudimi jezdí na tradiční 

podzimní výlety již od roku 2012. 

Předpověď počasí byla příznivá, takže 

sobota slibovala pěkný zážitek. V auto-

busu bylo už z Chrudimi skoro plno, dal-

ší účastníci přistupovali ještě v Medleši-

cích a v Hradci Králové.  Nakonec se nás 

sešlo 44, ten nejmladší poutník měl  

o něco málo více než 7 let. Já jsem osob-

ně nebyla kvůli zdravotním problémům 

na horách 15 let, ale strašně jsem chtěla 

jet, a tak jsem se tedy připojila, aniž 

jsem přemýšlela, co a jak bude. 

Vyrazili jsme v 7 hodin ráno, mnozí měli 

na začátek cesty více než voňavý čaj  

a na rozdíl ode mne poměrně lehké oble-

čení. Mě všichni varovali, že bude zima. 

Cestu jsme zahájili s otcem Jiřím, který 

jel samozřejmě také, krátkou modlitbou. 

Naše trasa byla naplánovaná z Pece pod 

Sněžkou přes Obří důl na Sněžku a dále 

na Pomezní boudy. Její délka byla  

cca 15 kilometrů. 

V nádherné přírodě jsme obdivovali krá-

su barevného podzimu v okolí. Velice 

jsem se těšila, protože jsem v Krkono-

ších nebyla spousty let. Předtím jsem 

tam jezdila hodně a cesta pro mě měla 

význam návratu do života, ve kterém 

sport a příroda hraje velkou roli. 

Do Pece pod Sněžkou jsme přijeli zhru-

ba po dvou hodinách. Po krátké zastávce 

na parkovišti jsme vyrazili nejdříve  

po silnici podél řeky Úpy. 

Otec Jiří se po malé zastávce v kapli  

za parkovištěm někde vpředu „ztratil“. 

Naše putování začínalo po asfaltce okolo 

stanice lanové dráhy na Sněžku a brzo se 

otevíraly průhledy na Studniční horu,  

na Sněžku i na masiv Krkonoš. Cesta 

pokračovala po stezce ve volné přírodě, 

v krásných sceneriích okolo proudícího 

potoka. V jedné kaverně bystřinného 

toku se kdosi v plavkách koupal a plaval. 

Nížinný ráz, místy lesem, nás dovedl  

k Boudě pod Sněžkou a k ještě jedné 

boudě s malou minizoo na louce. A pak 

už okolo kapličky přišel vzhůru stoupají-

cí výstup lesem na místo bývalé kovár-

ny, nyní technické památky na dolování 

rud v Krkonoších. Objevovaly se ty nej-

krásnější výhledy do nádherné krajiny  

v krásném slunečném počasí.  Stoupali 

jsme po poměrně úzké cestě, po přírodně 

technickém horském chodníku dokonale 

sladěném s okolím. Na vnitřní straně lesa 

v drobných přízemních keřících se daly 

najít i uschlé borůvky a brusinky. Ovšem 

nebyl čas a mně se ho zvlášť nedostáva-

lo, protože jsem šla až někde v závěsu. 

Bylo to v konečné fázi krásné, po dlouhé 

době bez sportu a hor jsem ovšem nebyla 

úplně zvyklá, a tak to bylo místy i malin-

ko těžší. Potkávali jsme hodně turistů  

a pod vrcholem hlavně Poláky.  

pokračování na str. 14 

Výlet na Sněžku 
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Došla jsem samozřejmě až na Sněžku, 

kde jsme poobědvali a odkud jsme  

pokračovali dolů směr Pomezní boudy. 

Já jsem si musela vyměnit boty, ale cesta 

mezi kosodřevinou byla také úžasná,  

i když dolů je to pro nohy většinou těžší. 

Šli jsme již ve skupince a na chatě Jelen-

ka nás už čekala většina poutníků v růz-

ném stadiu únavy a radosti. Od Jelenky 

již běžela široká cesta a později asfaltka. 

I když nemusí být vždycky pravda, že 

pohodlná cesta je ta nejlehčí. K autobusu 

na Pomezních boudách jsme došli v ter-

mínu. Většina trasy nahoru a dolů vedla 

po krásných přírodně technických chod-

nících zpevněnými kameny a stupni. 

Cesta mezi kosodřevinou v Polsku byla 

ovšem velmi příjemná. Nikdo se neztra-

til. I když autobus čekal na Pomezních 

boudách, jedna malá skupinka se chysta-

la jít zpátky do Pece zkratkou pod lanov-

kou, ale byla včas zastavena. Celý výlet 

byl skvěle Vláďou a Petrem zorganizo-

ván, počasí bylo nádherné a nebe nám 

přálo. Na Sněžku vystoupal i pan řidič, 

který pro mě záhadným způsobem záro-

veň převážel autobus z Pece pod Sněž-

kou na Pomezní boudy. 

Zažili jsme krásné výhledy na Krkonoše, 

Polsko, Ještěd atd. a následující dny 

jsme měli nohy jako betonové, přece 

jsme cítili nikoliv únavu, ale radost.  

Těšíme se na příště a alespoň já doufám, 

že příště nebude až v příštím roce. 
 

                      Alena Dominika Dostálová 

Výlet na Sněžku pokračování ze strany 13 

 

Připravujeme 

30. 11.   Vití adventních věnců 

3. 12.   Setkání seniorů 

4., 11., 14., 18., 21. 12.  Roráty 

4. 12.   Adorace 

6. – 8. 12.  Adventní duchovní obnova, vede P. Jan Kuník 

8. 12.   Mikulášská besídka 

13. 12.   Net for God 

21. 12.   Roráty pro děti, snídaně na faře 

23. 12.   Stavění vánočních stromků 

24. 12.                 Zpívání u jesliček     

26. 12.    Vánoční koncerty Salvátor 

11. 1. 2020  Tříkrálová sbírka 
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Vánoční svátky v naší farnosti 

     

PROSÍME O POMOC… 
 

18. 12.   Úklid kostela sv. Kateřiny 
23. 12.   Stavění stromků a betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
                                                a v kostele sv. Kateřiny 
   Úklid kostela Nanebevzetí Panny Marie 
24. – 26. 12.  Dozor v kostele 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude o vánočních svátcích otevřen: 
 

24. 12.      Štědrý den    10:00 –18:00 hod. 
                 Po celý Štědrý den nabízíme možnost odnést si domů Betlémské světlo. 
25. 12.      Boží hod vánoční    10:00 –18:00 hod. 
26. 12.      Svátek sv. Štěpána    10:00 –18:00 hod. 

 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

úterý 24. 12. – Štědrý den  
15:00 vánoční zpívání u jesliček  kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
24:00 půlnoční bohoslužba  kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
  

středa 25. 12. – Slavnost Narození Páně 
8:30  slavnostní mše svatá  kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 

 (liturgii provází chrámový sbor a orchestr: A. Hnilička – Slavnostní mše pastorální)      
18:00 slavnostní mše svatá  kostel sv. Kateřiny, Chrudim 
 

čtvrtek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
8:30 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
 

neděle 29. 12. – Svátek Svaté Rodiny 
8:30 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
18:00 mše svatá    kostel sv. Kateřiny, Chrudim 
 

úterý 31. 12. – Sv. Silvestr 
16:00 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
23:00 mše svatá    kostel sv. Jiří, Tři Bubny 
 

středa 1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok 
8:30 mše svatá    kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim 
18:00 mše svatá    kostel sv. Kateřiny, Chrudim 
 

 

KONCERTY 
 

Vánoční koncerty v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 26. 12. v 15 a v 17 hodin.  

V programu vedle vánočních písní zazní zejména Druhá Česká mše vánoční Karla Židka, varhany 

Michal Hanuš, diriguje Tomáš Židek 

Vstupné dobrovolné. 
Koncert v 15 hodin je vhodný zvláště pro rodiny s dětmi. 

 

                  úterý 17. 12.                          fara  od 15 do 18 hodin 
                  středa 18. 12.                         fara  od 15 do 18 hodin 
                  pátek 20. 12.                  kostel NPM od 15 do 18 hodin 
                  sobota   21. 12.                         fara  od 9 do 12 hodin 
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Přijď, Pane Ježíši Kriste, uznávám Tě za Krále světa. 

 Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. 

Jednej tedy se mnou podle svého práva. 

 Obnovuje svůj křestní slib: 

 Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho.  

Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. 

 Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, 

 aby zvítězila práva Boží a tvé svaté Církve. 

 Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, 

 aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a 

 aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě. 

                         Amen. 

Mikulášská besídkaMikulášská besídka  

Na svátek svatého Mikuláše míváme v naší farnosti, jak je již dobrou tradicí,  
nebeskou návštěvu. Ani letos tomu nebude jinak. Svatý Mikuláš nám už avizoval, 
že s námi počítá a dorazí v neděli 8. 12. 2019 na chrudimskou faru. Všichni jste 
tedy srdečně zváni na besídku, která začne v 15 hodin. Chybět také nebude divadel-
ní hra, kterou si pro Vás připravuje naše mládež a která Vás přenese do země kou-
zel, pohádkových bytostí a boje mezi dobrem a zlem.  

Na takové setkání je potřeba se připravit. Jistě svatého Mikuláše od dětí potěší něja-
ká básnička, písnička nebo jiný druh umění. Také své děti, prosím, nezapomeňte  
se zapsat na arch papíru připravený v kostele, abychom věděli, s kolika dětmi může-
me počítat. 

Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek do společných balíčků. Balíčky zajišťujeme 
pro všechny děti stejné, proto prosím nenoste vlastní balíčky svým ratolestem. Dary 
můžete nosit na faru do středy 4. 12. nebo po předchozí domluvě do pátku 6. 12. 
Děkujeme za Vaši štědrost a těšíme se na setkání.……………………………..…...  
              Jan Soukal 

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

