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Před Popeleční středouPřed Popeleční středou  

V masopustním čase se k Vám dostává 
nové číslo našeho Salvátora. Postní doba 
opět přinese své tradiční výzvy a my 
s nimi budeme jako každý rok konfron-
továni. Liturgie postní doby, modlitba 
křížové cesty a třeba postní brožurka 
nebo farní impulzy nás budou provázet 
k Velikonocům, které 
jsou vrcholem celého 
liturgického roku. Mně 
v těchto týdnech hodně 
leží na srdci příprava  
na biřmování. Účastní 
se jí téměř třicet mla-
dých i starších bratří a 
sester. S programem mi 
pomáhá Soňa Vtípilová 
a Pavel Pudil, za což jsem oběma oprav-
du vděčný. Také jsme začali s dětmi  
a rodiči přípravu na první svaté přijímá-
ní. Zavedli jsme malou inovaci v tom, že 
každé druhé setkání se budou rodiče dětí 
spolu modlit a hledat inspiraci, jak těm 
malým v dnešní době předat víru. Jde  
o věci tak jemné, že bez vytrvalé modlit-
by se nedají dobře zvládnout. Právě dnes 
představíme při mši svaté tyto děti  
a při té příležitosti vám nabídneme kar-
tičky s modlitbou za ně i za biřmovance. 
Věřím, že Vám udělá radost a přinese 
požehnání, když se přijetím jedné kartič-
ky stanete jejich duchovními sponzory. 

Asi všichni vnímáme, jaká silná témata 

přináší naše doba. Zdá se mi, že je 

dnes ještě aktuálnější citát z Tolkiena: 

„Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím 

to v půdě. Cítím to ve vzduchu.“ Zima 

bez sněhu a výhled horkého a suchého 

léta nás nemají přivést na ideové bariká-

dy protichůdných názorů na změnu kli-

matu. Naši předkové, zvlášť ti, kteří pra-

covali na poli, byli na počasí hodně od-

kázaní a byli zvyklí se 

za příznivé počasí mod-

lit. To můžeme dělat  

i my. Napětí ve světě je 

pro nás další výzvou.  

U nás už je sice 75 let 

mír, ale mnohde se vál-

čí a multilaterální svět 

je tak komplikovaný, že 

vytrvalá prosba za mír má velkou důle-

žitost. Mír není samozřejmý. Někdy se 

zdá, že jistým kolbištěm se stává i cír-

kev. Je pravda, že vždy tu byly různé 

proudy a názorové směry, přesto Vás 

prosím o modlitbu za církev, a hlavně  

za Svatého otce Františka. Jistě je třeba 

pro to všechno i něco dělat, ale to bude 

natolik dobré, nakolik to bude duchovně 

podložené. Prosím Vás obracejme se 

v postním čase pozorně k Bohu, vždyť 

jednou z postních výzev, která zazní  

na Popeleční středu, je právě vybídnutí  

k.modlitbě.                                                         

     Ze srdce Vám žehnám, otec Jiří  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Dnes bychom vám rády přiblížily osob-
nost třetího z chrudimských varhaníků – 
pana Ing. Petra Špátu a jeho rodinu. 

1. Prosím řekněte nám něco o sobě  
a o rodině, ze které pocházíte. 

Kořeny z matčiny i otcovy strany jsou 
pevně zasazeny do Chrudimi. Moje ma-
minka je lékařka a tatínek celý život 
učil. Mám ještě mladší sestru. Já jsem 
prošel chrudimským gymnáziem a  
po maturitě jsem vystudoval Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Par-
dubicích. Po promoci jsem tři roky  
pracoval v Semtíně jako technolog. Po-
tom jsem měl dva živnostenské listy – 
pro technické poradenství v oboru che-
mie a pro soukromou výuku. Asi deset 
let jsem v kurzech vyučoval chemii, 

matematiku, fyziku a němčinu. Chtěl 
jsem se usadit a založit rodinu, a tak 
jsem zakotvil na Vyšší odborné škole  
a Střední zdravotní škole v Hradci Krá-
lové, kde vyučuji odborné předměty. 

2. A teď prosím představte také svou 
současnou rodinu. 

Moje paní Lenka se původně jmenovala 
Rybenská, pochází z Chocně a má ještě 
tři sourozence. Vystudovala Střední vo-
dohospodářskou školu stavební ve Vy-
sokém Mýtě a pracovala jako projek-
tantka vodních staveb u soukromé firmy 
v Chrudimi. Máme dva kluky. Staršího 
sedmiletého Robina, který chodí do prv-
ní třídy v místě našeho bydliště, a mlad-
šího téměř dvouletého Kristiána, který 
je doma s maminkou. Bydlíme 
v Zaječicích, kde jsme koupili, zrekon-
struovali a stále zvelebujeme náš dům  
a staráme se také o velkou zahradu, kte-
rá k němu náleží. Žijeme zde už dvanáct 
let a jsme zde velmi spokojeni, i když já 
musím denně dojíždět do Hradce.  
Unikli jsme městu, a protože všichni 
máme rádi zvířátka a přírodu, tak si mů-
žeme užívat také našeho pejska, čtyři 
kočky, zajíce, křečka a rybičky. 

3. Vystudoval jste technický obor, ale 
jak jste se dostal k hudbě a varhanám? 

Od tří let jsem hrál na trumpetu. Hudeb-
ní vlohy jsem pravděpodobně zdědil  
od dědečků z obou stran. Dědeček Špáta 
byl muzikant celou duší, hrál na mnoho 
nástrojů, a dokonce vystupoval veřejně 
a koncertoval hrou smyčcem na kanad-
skou pilu… Druhý dědeček byl houslis-
ta. Do lidové školy umění jsem vstoupil 
v první třídě, učil jsem se hrát na zobco-
vou flétnu a potom jsem do osmé třídy 
absolvoval celý první klarinetový  

 

Rozhovor s Ing. Petrem Špátou  
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cyklus. Ale víc mě lákaly klávesové 
nástroje. Maminka hrála na klavír  
a podle ní jsem začal od druhé třídy 
vlastně jako samouk hrát také. A jak 
jsem se dostal k varhanám? U nás se 
traduje příhoda, že když mi bylo něco 
kolem půl roku, tak jsem patnáct minut 
s otevřenou pusou vydržel poslouchat 
varhany z televize. Ve dvanácti letech 
mně babička vyjednala hodiny u pana 
regenschori Židka. Ten mě vyučoval 
dalších deset let. Zprvu jsem cvičil 
v Husově sboru. V šestnácti letech se mi 
splnil velký sen – podařilo se nám se-
hnat cvičný elektronický nástroj, který 
jsem mohl mít doma. Od června roku 
2000 hraji jako řádný varhaník chrudim-
ské farnosti. Vzdělání v interpretačním 
umění jsem si doplnil na konzervatoři 
v Pardubicích u profesora Václava Uhlí-
ře a docenta Václava Rabase už při za-
městnání.  A získal jsem titul DiS – di-
plomovaný specialista. Bývám často 
oslovován s žádostí o veřejné vystoupe-
ní a často také hraji na nástroje, na které 
se mnozí kolegové už hrát neodváží. 
(Poznámka manželky: To mám ale ši-
kovného manžela, na kterého jsem nále-
žitě hrdá.) 

4. Jaký vztah má k hudbě Vaše paní? 

Má ráda hudbu jak klasickou, tak mo-
derní. Jako studentka v Chocni zpívala 
ve sboru. Později u ní převážila láska 
k výtvarnému umění. Krásně maluje  
a tvoří různé ozdobné předměty a aran-
že. Synové jsou po ní hudebně, výtvarně 
i pohybově nadaní. Manželka by byla 
ráda, kdyby oba synové šli v mých sto-
pách, a zdá se, že k tomu oba mají velké 
předpoklady. 

 

5. Byla to láska k hudbě, která Vás při-
vedla k víře? 

Dostal jsem základy křesťanské výcho-
vy od rodičů, i když nechodili do koste-
la pravidelně jako moje babička a děde-
ček z otcovy strany. Věřící jsem byl 
vždy a uznával jsem autoritu Boha.  
Ta moje cesta byla od soukromé víry, 
přes varhany k liturgii, až jsem se stal 
jako vysokoškolák praktikujícím katolí-
kem pod vedením Mons. P. Pavla Háj-
ka. Manželka je na cestě. Přistupuje 
k těmto otázkám velmi zodpovědně,  
a proto nechce nic uspěchat. Obzvláště 
blízký je jí svým přístupem a názorem 
otec Jiří Heblt. 

6. Na jaké zájmy a koníčky Vám ještě 
zbývá čas a které z nich máte s Vaší  
paní společné? 

Miluji svou rodinu a naše společné 
chvíle a byl bych rád, kdyby jich bylo 
víc. Chemie a varhany jsou moje největ-
ší záliby. Rád se pouštím do menších  
a středních oprav varhan. A mým snem 
je si doma varhany postavit. Jsem re-
genschori v klášterním kostele Svaté 
rodiny u druhého řádu školských sester 
svatého Františka ve Slatiňanech a pra-
videlně doprovázím hudbou nedělní 
mši.  Moje žena Lenka je velmi zručná, 
nejen že maluje, ale také ráda a hezky 
fotografuje. Společnými silami vytváří-
me zázemí pro naši rodinu. 

Děkujeme za nás i ostatní farníky Vám, 
pane inženýre, za Vaši věrnou službu  
na kůru a Vám i Vaší paní za krásné 
odpovědi na naše dotazy. Svěřujeme 
Vás, Vaše děti i Vaše sny a přání naše-
mu Pánu Ježíši Kristu a prosíme o Boží 
požehnání do všech let budoucích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

KM + EV                                               

Rozhovor s Ing. Petrem Špátou  
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Karneval 2020 očima dítěte 

Byl jsem v sobotu 25.1. na farním kar-
nevale. Téma bylo Bob a Bobek, cesta 
kolem světa. Bylo to super! Chodilo  
se po zastávkách, které představovaly 
státy, např. Řecko, Egypt a Mexiko.  
Na stanovištích se plnily různé úkoly, 
např. složení puzzle a slalom s flor-
balovou hokejkou. Za úkoly se do cesto-
vatelského deníku lepily vlajky jednotli-
vých států. Na konci každý dostal  
mrkev a tancovaly se veselé písničky. 

Celé jsem si to užil.                                                       

              Kryštof Myška 

 

Dětský karneval  
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Karneval 2020 očima organizátora 

Když se na začátku ledna sešli organizá-
toři karnevalu, jako první se naskytla 
otázka, jaké hosty letos pozvat. 
V předešlých ročnících k nám zavítalo 
už mnoho vzácných návštěv od tajných 
agentů, přes kovboje, až po Sněhurku  
a 7 trpaslíků. Po dlouhé debatě nakonec 
padla volba na dvě pohádkové postavy, 
které zná snad každý – Boba a Bobka. 

  Po dalších přípravách se konečně 
v sobotu 25.1. uskutečnil ve Spolkovém 
domě karneval chrudimské farnosti.  
Ve tři hodiny odpoledne se sál začal 
postupně zaplňovat princeznami, rytíři 
nebo třeba i číšníky či uklízečkami. 
Všechno to byly děti, ale přišli i dospělí 
v úžasných maskách. Za chvíli dorazili  
i oba králíci s obrovským kloboukem  
a začali se pořádně rozcvičovat. Tedy 
vlastně cvičil jen Bob, Bobek měl ještě 
noc a moc se mu nechtělo ven. Děti ra-
dostně pozdravily oba hosty, chvilku  
si s nimi zacvičily a dokonce zatancova-
ly. Jenže mezitím, co Bob a Bobek 
s dětmi oslňovali na parketu svými ta-
nečními kreacemi, do sálu se přihnal 
Vítr a králíkům vzal jejich klobouk.  

Naštěstí do Spolkového domu v tu chví-
li přicestovali dva turisti a ti věděli, kde 
Vítr odpočívá. Jenže ouha! Cesta 

k Větrové jeskyni vedla přes celý svět. 

Bobovi a Bobkovi se vehnaly do očí 
slzy. Tak dlouhou výpravu sami ne-
zvládnou. Děti se ale nabídly, že králí-
kům pomohou, a tak se všichni vydali 
hledat klobouk. Cesta vedla přes deset 
zemí světa, například přes Mexiko nebo 
Japonsko. V každém státě děti splnily 
úkol, který daný kraj charakterizoval,  
a za to dostaly vlaječku do svého cesto-
vatelského deníku. Nakonec malí cesto-
vatelé se zaplněnými deníky dorazili 
k Větrové jeskyni a požádali Vítr, aby 
králíkům vrátil jejich klobouk. Vítr se 
zastyděl, omluvil se a klobouk sfoukl 
zpět na jeviště.  

Králíci dětem za pomoc poděkovali  
a darovali jim mrkvičku se sladkou od-
měnou. A my posíláme veliký dík všem, 
kteří se podíleli na přípravě krásného 
odpoledne a potom vystupovali na jeviš-
ti.  Děkujeme maminkám za bohaté  
občerstvení, městu Chrudim za poskyt-
nutí prostor ve Spolkovém domě a taky 
moc děkujeme vám, děti, že jste dorazi-
ly v krásném, vtipném a nápaditém 
přestrojení. A zase za rok se na vás moc 
těšíme.                

  Za všechny organizátory Pavel Fiedler 

pokračování na str. 6 

Dětský karneval 
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Tentokrát přikládáme ukázku scénáře, 
abyste měli představu, kolik práce stojí 
za přípravou jednoho dětského odpoled-
ne: 

Karneval 2020 - ukázka scénáře:  
začátek a konec hry             
Postavy: Bob a Bobek, 5x Vítr, 2x ces-
tovatelé 

Vstávat, vstávat a cvičit – BOB 

Ale proč? - BOBEK 

Protože je ráno – BOB 

Jenže já mám ještě noc – BOBEK 

Vstávat jde se do práce – BOB 

A proč? - BOBEK 

Protože práce šlechtí -   BOB 
 

Scéna 1:   

Na podiu připraven klobouk, v něm už 
oba králíci. Je připraveno také plátno se 
sestříhaným úvodem. Po konci videa by 
bylo dobré plátno schovat, aby se ne-
pletlo.   

Na začátek bych použil těch pár větiček, 
je to už taková klasika, střihl bych to už 
v 0:48, aby mluvili jen naši králíci. 

Bob vyskočí z klobouku a začne kolem 
klobouku běhat a máchat pažemi. Pak 
přikročí ke klobouku a vytáhne Bobka 
za uši či ramena a začne s ním třást. Bob 
a Bobek řeknou věty viz nahoře. Bob 
vytáhne Bobka z klobouku, ten s ním 
chvilku cvičí a pak zaleze do klobouku. 
Bob chvíli ještě cvičí a jde Bobka vyhu-
bovat …. „ BOOOBKUU“,  vstávat, jde 
….(viz nahoře). Bobek ospale, otráveně 
a pomalu vyleze z klobouku a přidá se 
k Bobovi, který už se rozcvičuje.  

Bob: ,,Kolikrát ti to mám, Bobku, opa-
kovat, že se musíš každé ráno pořádně 
protáhnout a rozcvičit, jinak by sis mohl      
 natáhnout sval a to by tě mohlo bolet.“  

 

Bob je nadšený z cvičení, Bobek ospale 
a se zpomalením to po něm opakuje, 
místo odpovědi něco zívne.  

Bob: „Klobouku, kam jsi nás to dneska 
donesl? Co je tohle za místo? Co myslíš, 
Bobku?“  

Bobek: „To teda nevím, Bobe. Hele 
koukej! Vidíš ty děti? Zeptáme se 
jich…“  

Bob: „Myslíš, že nám budou rozumět? 
Co když nemluví naší řečí… “ 

Bobek: ,,Naštěstí umím jazyk, kterému 
všichni rozumějí…“ 

Bob: (nevěřícně) „Cože? Takový jazyk 
ani neexistuje… “ 

Bobek: „Tak sleduj a uč se…“ 

Bobek předstoupí před děti a začne mlu-
vit hrozně pomalu a nahlas. Snaží se 
hodně otevírat pusu a gestikuluje ruka-
ma… (prostě stejně jak mluví Češi 
v zahraničí)  

Scéna 3   

Až budou plnit děti úkoly, někdo musí 
připravit podium…zatáhne se opona, 
připraví se tam klobouk. Pak králíci  
a cestovatelé shromáždí děti v sále  
a ptají se např. Jaká země vás nejvíc ba-
vila?  Můžeme hlasovat. Vítr (5x) si za-
tím na podium lehne kolem klobouku.   

Cest.1: „Tak jsme tady. Zde Vítr odpo-
čívá, když zrovna nefouká po světě.“  

Cest.2: „Větříčku, pusť nás do svého 
domečku.“ 

Opona se otevře a Vítr tam spí.   

Bob: Pojďte, děti, musíme ho probudit. 
Všichni na něj zavoláme: „Vstávat  
a cvičit.“  

Děti to volají a napotřetí se Vítr vzbudí.   

Vítr: „Kdopak mě to budí? Kdo si do-
voluje volat na mě, na samotného  
a hrozného pána Větru? “ 

Dětský karneval - pokračování ze str. 5   

 

 

 



Dětský karneval  
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Bobek: „Já, Bobek a tady Bob jsme si 
přišli pro náš klobouk, který jsi nám 
ukradl. “ 

Bob: „Jo, vrať nám ho zpátky.“ 
 

Vítr: „Já se omlouvám, ale ten klobouk 
je moc pohodlný. Jak furt foukám  
a hřmím po tom světě, tak pak nemůžu 
usnout. A v tom klobouku máte spoustu 
hezkých knížek, které jsem si před spa-
ním četl.“  

Bob: „Krást se ale nemá. To se nedělá.“ 

Vítr: „Máte pravdu. Moc mě to mrzí. 
Vezměte si klobouk, je váš.“ (sedí tam 
jak hromádka neštěstí)  

Bobek: „Bobe, děti, já mám nápad. Co 
kdybychom Větříkovi dali naše cestova-
telské deníky? Aby si měl před spaním 
co prohlížet.“  

Vítr: „Děkuju moc a slibuju, že už krást 
nebudu. “            
                                       Míša Měkotová 

 

Milí farníci, víte, že jsme vloni díky 
Vaší štědrosti a osobnímu nasazení vy-
brali do postniček – postních kasiček – 
sumu, kterou jsme se rozhodli podpořit 
dvě indické děti v programu Adopce  
na dálku – Diecézní katolická charita 
v Hradci Králové. Janifer Lobo (12 let) 
a Ronald (9) nám poslali vánoční dopis. 
Janifer psala v jazyce konkani a dos-  
tali jsme i jeho anglický překlad. Je  
v 6. třídě, dobře se učí, pravidelně chodí 
do kostela a doma pomáhá rodičům. 
Děkuje nám z celého srdce za sponzor-
skou podporu a modlí se za nás  
a za naše rodiny k dítěti Ježíši za požeh-
nání, dar zdraví, pokoje a prosperity.  

 Ronald napsal rozto-
milý dopis v angličti-
ně a připojil vlastní 
obrázek vánočního 
stromečku s přáním. 
Píše, že je tichý chla-
pec, rád se učí, má 
mnoho přátel, se kte-
rými si hraje. Na Vá-
noce pomáhal doma 

připravovat dort a sladkosti na oslavy, 

které si užili i se svými sousedy. I on 
připojil poděkování za naši podporu  
a prosbu, aby Ježíšek požehnal nám  
a našim rodinám.  

Na oplátku putují 
do Indie k obě- 
ma dětem dopisy  
od nás s vysvět-
lením, kdo jsme my 
všichni – farníci 
z Chrudimi a okolí, 
kteří je sponzoruje-
me tím, že štědře 
přispíváme (a věří-
me, že i nadále budeme s radostí přispí-
vat) do „postniček“. V dopisech najdou 
i pár jednoduchých informací o naší 
zemi, městu a farnosti doplněné několi-
ka fotografiemi.  Přejeme jim, aby se 
jim vše dařilo ve škole a svěřujeme je  
i jejich rodiny pod ochranu Svatého Sal-
vátora a Panny Marie. Prosím, vzpo-
meňte na Janifer a Ronalda i ve svých 
soukromých modlitbách.                                     

 
              Děkujeme. KM 

Adopce na dálku 
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Slavoňov – duchovní obnova pro matky 

Slavoňov 14. - 16. 2. 2020  
 

„Na cestu s námi vyjdi, Pane, 
a do Srdce svého doveď, doveď nás.“ 

Je pátek 14. února 15:00 a my (skupinka 
maminek a babiček chrudimské farnosti) 
se s písní na rtech a s prosbou o Boží 
požehnání vydáváme na již devátou  
duchovní obnovu do Slavoňova – malé 
obce poblíž Nového Města nad Metují. 

Pod duchovním vedením otce Jiřího 
jsme tentokrát uvažovaly o Duchu sva-
tém, o tajemství Ježíšova Těla a Krve  
a o Ježíšově Srdci. 

Sobotní odpoledne patřilo tradičně pouti 
do Rokole, kde jsme se pomodlili křížo-
vou cestu a slavili mši svatou. Večer pak 
vyvrcholil adorací před Nejsvětější  

svátostí. 

 

Po duchovně nabitém pátečním a sobot-
ním programu na mne hluboce zapůso-

bila slova při ranních nedělních chvá-
lách: „Dám vám nové srdce, vložím  
do vás nového ducha... “(Ez. 36,26), 
která byla umocněná křtem malého dítě-
te na farní nedělní bohoslužbě v maleb-
ném slavoňovském kostelíku. 

Děkuji Bohu za tento požehnaný čas, 
všem ženám za milé a radostné spole-
čenství, otci Jiřímu za jeho čas a péči  
o naše duše a stejně tak našim rodinám, 
ke kterým jsme se zase rády vrátily.  
Bohu díky. 

             Lída Soukalová 
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Již po dvacáté pořádala Charita Česká 
republika dobročinnou Tříkrálovou sbír-
ku. 

Děkujeme koledníkům, kteří putovali 
dům od domu, přinesli Vám radostné 
poselství Vánoc, požehnání a přání vše-
ho dobrého do nového roku.  

Děkujeme také Vám všem, kteří jste je 
přijali a přispěli darem na pomoc lidem, 
kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 

Snad Vás bude zajímat několik statistic-
kých údajů:  

Tříkrálová sbírka se konala v 57 obcích, 
tj. městech, městysech a obcích našeho 
regionu.  

Vůbec poprvé se koledovalo v obcích 
Bousov, Dvakačovice, Jenišovice, Kleši-
ce, Křižanovice, Přestavlky, Rozhovice, 
Smrček, Stojice, Trojovice, Vápenný 
Podol a Žumberk.  

Zapečetěno bylo celkem 286 pokladni-
ček.  

Tříkrálové sbírky se aktivně zúčastnilo 
téměř 900 dobrovolníků – koledníků, 
organizátorů a dalších nezbytných po-
mocníků. 

V Chrudimi bylo do pokladniček vybrá-
no celkem 255 373, - Kč. Ve všech ob-
cích pak dohromady částka 1 343 725,-
Kč.   

Omlouváme se vám, kdo jste na koled-
níky čekali marně, koledníci vás nestihli 
navštívit.  

Výtěžek sbírky, to je 65 %, které se nám 
vrátí, bude použit na dofinancování pro-
vozu pečovatelské služby a služby osob-
ní asistence, část výtěžku bude využita 
na spolufinancování nového auta  
pro tyto služby tak, aby byly snáze do-
stupné i pro okolní obce.  Část poslouží 
k dofinancování provozu sociální služby 
občanské poradny a pro provoz dobro-
volnického centra.   Část financí také 
pomáhá v obtížných životních situacích  

 

Tříkrálová sbírka 2020 

pokračování na str.  10  
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zejména rodinám s dětmi, a to vždy  
na základě provedeného sociálního šet-
ření či na doporučení sociálního odboru 
města či jiné organizace, která pracuje 
s potřebným jako s klientem.  Část vý-
těžku bude zahrnuta do fondu pomoci 
při mimořádných situacích v regionu 
(povodně, požáry).   

Poděkování patří také místním koordi-
nátorům sbírky, starostům a pracovní-

kům obecních úřadů za skvělou spolu-
práci a podporu sbírky. Děkujeme také 
za podporu kněžím jednotlivých farnos-
tí.  

Vám všem pak děkujeme za modlitby, 
které sbírku provázely.   

Děkujeme a přejeme mnoho dobrého 
v roce 2020.                                                                                               

                                                                             Farní charita Chrudim 

 

Tříkrálová sbírka 2020 - pokračování ze str. 9  

 

Společně se budeme modlit každý pátek 

od 17:30 hodin křížovou cestu. Pove-

dou ji jednotlivé skupiny z naší farnosti 

– muži, maminky, mládež, manželé, 

senioři nebo zaměstnanci Farní charity. 

Chceme vás také pozvat k této pobož-

nosti na Květnou neděli – 5. dubna  

odpoledne. Sejdeme se v 15 hodin  

na parkovišti u hřbitova v Kočí a půjde-

me podél lesa cestou ke kostelu u Třech 

Bubnů. Cestou poneseme kříž a budeme 

se modlit jednotlivá zastavení.   

Před 4. nedělí postní 

se připojíme k vý-

zvě papeže Františ-

ka a prožijeme  

24 hodin s Pánem – 

při adoraci a modlit-

bách. 

Již tradičně nabízí-

me postní duchovní 

obnovu, která bude 

ve dnech 20. až  

22. 3. a povede ji  

P. Ondřej Pávek. 

Bude možné i letos zakoupit diecézní 

brožuru Postní doba s úvahami kněží  

i věřících na každý den tohoto čtyřiceti-

dení. A u nás připravujeme postní cestu 

pro děti i pro dospělé s úkoly a inspira-

cemi pro jednotlivé dny. 

Kéž je pro nás všechny přicházející 

postní doba časem milosti!    
 

              Petra Pudilová 

Postní doba v naší farnosti 
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Výroba biblických postaviček se zrodila 

ve Švýcarsku roku 1964. Řádová sestra 

kláštera Ilanz Anita Derungs vytvořila 

na podnět své představené pohyblivé 

postavičky do betléma. Postupně se hle-

dal jejich optimální výrobní materiál, 

velikost… přibývaly další rekvizity. 

Nápad pohyblivých postaviček zaujal 

další zájemce, kurzy výroby se začaly 

rozšiřovat za hranice země. Tam také 

našly postavičky svůj další významný 

rozměr – a to možnost využití při práci 

s Biblí. Postavičky začaly sloužit jako 

prostředek k hlubšímu pochopení vý-

znamu biblického textu z pohledu sou-

časného člověka. Schopnost formování 

celého těla postaviček dala prostor vyja-

dřovat pocity, postoje biblických po-

stav a znázorňovat děje vyprávěné  

v Bibli. Biblické postavičky se staly 

úžasným pastoračním nástrojem, našly 

své místo v biblických hodinách, boho-

službách pro děti, výuce náboženství. 

Do České republiky se kurzy dostávají 

po roce 2000 díky Českému katolické-

mu biblickému dílu a jejich popularita 

stále roste. Máme radost, že i do naší 

farnosti můžeme přivítat lektorku Marii 

Klaškovou, aby společně s námi vytvo-

řila pro farnost několik těchto postavi-

ček. Každý účastník vyrobí 1 postavu, 

ty pak budou sloužit farnímu společen-

ství při biblické práci. Máte-li zájem 

účastnit se kurzu ve dnech 13. a 14. 

března, kontaktujte Soňu Vtípilovou 

nebo farní kancelář.  

Kurz výroby biblických postaviček 

  



Farní cykloputování (nejen) pro rodiny  

(nejen) s dětmi 
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Po loňské vydařené premiéře vás chce-

me letos pozvat na druhý ročník farního 

cykloputování. Loni se jelo krásnou tra-

sou ze Špindlerova Mlýna do Chrudimi, 

a i letos vás chceme pozvat na pěkná 

místa v naší české zemi, kde kolo hezky 

frčí. Letošní trasa bude ještě více při-

způsobena tomu, aby některé etapy 

mohli šlapat vlastní silou na svých ma-

ličkých bicyklech i maličcí farníci. Věk 

účastníků tedy není vůbec omezen. Kdo 

se posadí na sedátku nebo uloží v přívě-

su kola své maminky, tatínka, dědy,  

tzn. klidně méně než roční, až po ty, co 

se ještě udrží na kole, tzn. klidně více 

než devadesátiletí. Také nemusí jít jen  

o děti nebo o rodiny s dětmi. Jedná se  

o alternativu pro méně výkonné cyklis-

ty, kteří si například netroufají na čer-

vencovou zahraniční cyklistiku 

s pelotonem zdatných. 

Termín je od 19. 8. 2020 (po ránu od-

jezd) do 22. 8. 2020 (dopoledne návrat). 
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Březen: 

13. – 14. 3. Kurz výroby biblických  

                   postaviček 

14. 3.       Hradec Králové – výstava  

                   Uprostřed Koruny české  

                   a mše svatá v katedrále  

20. 3.       24 hodin pro Pána 

20. – 22. 3. Postní duchovní obnova,  

                   vede P. Ondřej Pávek 

 

Duben: 

5. 4.     Křížová cesta v přírodě –  

       z Kočí ke Třem Bubnům 

5. 4.     Vyjde časopis Salvátor 

 

Květen: 

9. 5.     Pouť do Neratova 

22. – 24. 5. Duchovní obnova  

                    biřmovanců na Mendryce 

30. 5.    Výlet s dětmi  

       k 1. sv. přijímání 

 

Červen: 

5. 6.     Noc kostelů 

7. 6.     První svaté přijímání 

14. 6.    Slavnost Těla a Krve Páně 

 21. 6.    Biřmování + Farní den 

Červenec: 

1. 7. –  6. 7.  Cykloputování 

29. 7. – 7. 8. Farní tábor 

  

Srpen: 

9. 8.       Salvátorská pouť  

19. – 22. 8.  Cykloputování pro rodiny  

        s dětmi 

 

Adorace:              4. 3., 1. 4., 6. 5. 

Net for God:       27. 3., 24. 4.,  

             22. 5., 19.6. 

 

Dětské bohoslužby:  8. 3., 10. 5., 7. 6. 

 

Setkání nad Biblí:   26. 2., 11. 3.,  

            25. 3., 8. 4., 22. 4., 

            13. 5., 27. 5.,     

            10. 6. 

 

Setkání seniorů:    25. 2. 

 

Změna vyhrazena dle aktuální situace! 

 

Na všechny aktivity  

jste srdečně zváni! 

Plánované pastorační aktivity 
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Homo viator 

Na Wikipedii jsem se dočetla, že pout-
ník, „homo viator", je někdo, kdo je  
na dlouhé cestě a svou cestou vyjadřuje 
pokoru, naději a víru. 

Pro mě je hlavním smyslem putování 
více se přiblížit k Hospodinu. To je ten 
pravý důvod cesty a myslím, že nemusí 
být vůbec dlouhá, často nás může posu-
nout dál i docela malá „poutička“.  

Stalo se již tradicí, že v naší chrudim-
ské farnosti každý rok někam putujeme. 
Co vám chceme nabídnout letos? 
V květnu se vydáme k Panně Marii  
do Neratova. Budeme tam slavit mši 
svatou, prohlédneme si kostel s pro-

sklenou střechou, možná bude příleži- 

 

tost ochutnat i pivo Prorok, které se zde 
vaří. Cestou zpět se zastavíme na místě, 
kde jsou schody, které vedou do nebe. 
Vystoupáme jimi ke kostelu Panny Ma-
rie Bolestné na vrch zvaný Homole. 

Po loňské krátké pouti do Polska nás  
na podzim čeká velká pouť. Máme dvě 
varianty a rozmýšlíme se, kterou zreali-
zovat dříve a kterou později.  

Jeden z farníků přišel s návrhem poutě 
na Slovensko s jednodenním výletem 
na Podkarpatskou Rus. Procestovali 
bychom téměř celou zemi – Rajeckou 
Lesnou, Ružomberok, Tvrdošín, Le-
voču, Prešov, Bardejov, Košice, Zvo-
len, Banskou Štiavnicu, Trnavu a další.  

Připravované poutě 
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Připravované poutě 

 
Navštívili bychom mariánská poutní 
místa (Turzovku, Litmanovou), pro-
hlédli si slovenská města s jejich pa-
mátkami, katedrálami, kostely kamen-
nými i dřevěnými, prošli bychom hra-
dy, skanzen či ledovou jeskyni. Úska-
lím se jeví najít cestovní kancelář, která 
by takovou pouť zorganizovala a vše 
zajistila, tj. dopravu, ubytování, polo-
penzi, vstupy, prohlídky a mše svaté. 

Druhou možností je navázat na zdařilou 
pouť do Francie a pokračovat v putová-
ní po její severozápadní části, jak jsme 
to slíbili po našem návratu v září roku 
2018. Navštívili bychom autentická 
místa, kde žili svatí jako sv. Terezička 
(v Lisieux bychom měli 3 noclehy),  
sv. Martin, Jana z Arku, místa, kde je 
uchován závoj Panny Marie či relikvie 
Kristovy Krve, klášter na řece Loiře 
s ostatky sv. Benedikta, do kterého  

 
 

putoval i náš svatý Vojtěch,  
a jeden ze zámků na téže ře-
ce. Dále oblast spojenou 
s vyloděním v Normandii či 
opatství Mont Saint Michael, 
ležící na přílivovém ostrůvku 
uprostřed mořských písčin  
a označované jako osmý div 
světa. A opět bychom viděli 
Paříž (možná i z Eiffelovky), 
také nám drahou katedrálu 
Notre Dame, kterou jsme na-
vštívili nedlouho před jejím 
vyhořením. Mši svatou by-
chom chtěli mít na Mont 
Martre v bazilice Sacre Co-
eur, kde mám připravenu ma-
lou vychytávku. A také moře 
– Lamanšský průliv s vyso-
kými skalami na malebném 

alabastrovém pobřežím, jehož krásou se 
inspirovali impresionističtí malíři, např. 
Claude Monet.    

Ve Francii jsme už byli, máme na co 
navazovat. Také dokud naše síly ještě 
stačí. Oslovili jsme v této věci CK Aleš 
Kučera. Pokud by mohli oni tuto pouť 
opět zajistit i se skvělými průvodkyně-
mi Terezkou a Radkou, byla by to velká 
deviza. Pan Kučera byl nadšen, říkal, že 
„na Chrudim se nezapomíná…“ 

V těchto dnech na faře zvažujeme, kam 
se vydat, abychom vám mohli nabíd-
nout pěkný poutní zážitek. Obě mož-
nosti jsou zajímavé, a tak vše odevzdá-
váme v modlitbě a prosíme o Boží ve-
dení v této věci.  

                         Petra Pudilová 
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Utrpení Kristovo, posiluj mě 

Posiluj mě, ať nepodlehnu tlaku pokušení. 

Posiluj mě, když jde o zásady. 

Posiluj mě, ve chvílích utrpení, v dobách opuštěnosti, v údobích deprese. 

Posiluj mě, drahý Kriste, abych se od tebe nikdy neodchýlil, 

abych ve své lásce k tobě neochabl z lidských ohledů, 

z touhy stát se oblíbeným a pro naději na společenské povýšení. 

Posiluj mě, abych přijal svůj kříž a nesl jej trpělivě až do konce. 

 

(Modlitby – Prayers, Karmelitánské nakladatelství 2001) 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 20. 3. 2020. Své příspěvky můžete 

zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 54 vyjde 5. 4. 2020. 
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