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Výrazy jako ctnost nebo ctnostný se 
dnes budou zdát někomu poněkud za-
tuchlé. Mnohdy budou smeteny 
s poukazem na to, že si někdo chce hrát 
na dokonalého nebo přinejmenším lepší-
ho, než jsou ostatní. Přitom ctnost je 
v pozitivním slova smyslu zakořeněná 
schopnost jednat v různých situacích 
dobře. Soubor ctností představuje pevné 
ustálené postoje, které nám pomáhají 
uskutečňovat v životě opravdové hodno-
ty. Jistě vycházejí z Boha, protože jedině 
On je vpravdě „ctnostný“, jsou však také 
plodem naší lidské zkušenosti i našeho 
lidského úsilí. Základní ctnosti jsou čtyři 
a napadlo mě o nich uvažovat právě 
v souvislosti se situací, ve které se spolu 
s ostatními nyní nacházíme. Myslím si, 
že meditace o moudrosti, spravedlnosti, 
statečnosti a mírnosti nám může poskyt-
nout myšlenkovou oporu v naší turbu-
lentní době. Také se chci s vámi povzbu-
dit k tomu, abychom o ně Pána Boha 
prosili a abychom se je snažili s novým 
úsilím praktikovat. 
Moudrost, doslova prozíravost, nám po-
máhá rozeznat, co je pravé dobro. Řídí 
úsudek svědomí. Brání tomu, aby se člo-
věk nechal ovládat vlivy vedoucími  
ke zlu. Hodně se dnes hovoří o tom, jak 
je důležité vzdělání a informovanost  
ze solidních zdrojů. Domnívám se, že to 
nestačí. Z historie známe více příkladů 
vzdělaných a dobře informovaných 
osob, které přesto působily zlo. Dnes 

potřebujeme dobře „rozlišovat duchy“, 

a to už je dar Ducha Svatého, v němž 
spočívá pravá moudrost. Prosme o tento 
dar! 
Spravedlivý člověk se snaží dát Bohu  
i lidem to, co jim patří. Respektuje práva 
každého, nehledá postranní cesty a neza-
jišťuje si jen a jen svůj vlastní prospěch. 
Chápe, že skutečného dobra by nikdy 
nedosáhl, pokud by ho upíral druhým 
nebo by se snažil zajistit si ho na jejich 
úkor. Jednoduše přímost a poctivost je 
„životodárná“ v každé době, tím spíš 
dnes. 
Statečnost, doslova sílu v současnosti 
tolik potřebujeme. Potřebujeme onu 
vnitřní energii, která by nám pomohla 
čelit všemu, co na nás doléhá, především 
pokušení strachu, paniky a nejistoty. 
Člověk sílí na základě překonaných obtí-
ží, sílí však také modlitbou a spojením 
s Bohem. Tak prosíme: „Pane, dej nám 
sílu!“ 
Mírnost, temperantia, znamená nacházet 
v životě správnou míru. Nemáme nezra-
le popouštět své emoce téměř při každé 
příležitosti, ani nemáme být vlažně lhos-
tejní. Přítomnost této ctnosti znamená 
životní vyrovnanost. „Její majitel“ je 
tvůrcem pokoje, který vnáší tolik potřeb-
ný nadhled do rozdělené společnosti. 
Nosné koncepty jsou pro jakékoliv lid-
ské počínání nezbytné. Hlavní ctnosti 
mají tak smysl a cenu vždy a zvláště 
dnes. Prosme o ně, opírejme se o ně, 
žijme je! 
                 otec Jiří  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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V chrudimském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie byl dne 5. dubna 1676 vy-
staven k veřejné úctě portrét Ježíše 
Krista. Obraz s mnoha historickými  
i legendárními souvislostmi je dodnes 
znám jako Chrudimský Salvátor.  
Od samého počátku byl považován  
za imago gratiosa, obraz milostný, který 
projevuje milosti různého charakteru 
(uzdravení, záchrana života atd.). Když 
v českých zemích řádila v letech 1679-
80 morová epidemie, obraceli se lidé  
o pomoc k Bohu právě prostřednictvím 
tohoto obrazu.  

Podle tehdejšího profesora 
pražské lékařské fakulty Jana 
Františka Löwa byla ochrana 
proti moru trojího druhu: du-
chovní, politická a lékařská. 
Duchovní ochrana spočívala 
ve využití náboženských pro-
středků, zejména procesí. Jak 
se vyjádřil po půlstoletí v ká-
zání skutečský děkan Franti-
šek J. J. Bartoň: „Hrozila jest 
metla Páně roku 1680 všem 
okolním místám města Chru-
dimě velikým morem tak, že již 
rána a metla tato též do města 
tohoto usaditi se mínila. A hle, 
po ustanoveném procesí okolo 
města nejen ono od nakažení 
zachované bylo, všechni oby-
vatelé té metly zbavený, ale  
i ti, kteří již skutečně ránou 
tou byli obklíčeni, jí šťastně 
byli zproštěni. “  

Mor byl tehdy považován  
za morbus Dei, Boží chorobu, 
kterou Bůh sesílá pro nápravu 
lidí, aby nemusel lidstvo zno-
vu zahubit jako při potopě. 

Přesvědčení o trestu Božím posilovala 
legenda o sv. Řehoři Velikém. Tento 
papež zorganizoval za římského moru 
roku 590 prosebné procesí, při němž 
lidé spatřili archanděla Michaela.  
Na znamení konce Božího hněvu anděl 
zasunul meč do pochvy. Místo zjevení 
se od té doby nazývá Castel Sant´ Ange-
lo, Andělský hrad.  

Lidé se obraceli k protimorovým patro-
nům, aby se za ně u Boha přimluvili –  
v Chrudimi ke sv. Rochu v kostele  
sv. Michaela, později pak ke sv. Karlu 

 

Chrudimský Salvátor jako znamení doby 
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Boromejskému a dalším světcům  
na sloupu Proměnění Páně před koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie. Hledání 
duchovní opory ovšem mnohdy sklouz-
lo k magii, nebo k pověře. V roce 1699 
vyvolal v jedné vesnici na Chrudimsku 
rvačku jistý Jan Stejskal. Za trest byl 
vsazen do klády. Pomodlil se k obrazu 
Chrudimského Salvátora „a hle, po tři-
kráte bez lidského přispění z klády 
ušel“. O původním majiteli obrazu,  
o kterém zmíněný děkan Bartoň prohlá-
sil „spíš ty již, spíš, bohabojný pane Je-
ne Pfeiffer, bývalý držiteli obrazu tohoto 
svatého a odpočíváš nepochybně u toho, 
kterého jsi v tom svatém obrazu v domě 
tvém vždy horlivě ctíval“, napsal v roce 
1735 Václav B. Petrželka „i od nerozum-
ného ptactva (obraz) uctíván byl, nebo 
ačkoliv P. Pffeyffer mnoho létajících 
ptáků v tom pokoji, v kterém ten obraz 
na stěně visel, jest choval, z nich však 
žádný po ten celý čas na něj nesedl a se 
neuneřádil“. 

Politická ochrana proti epidemii spočí-
vala v mnoha úředních opatřeních. Byly 
zakázány sešlosti lidu, což vedlo ke ko-
lizím s procesími a pobožnostmi. S tím 
měl potíže kupříkladu sv. Karel Boro-
mejský, který se jako milánský arcibis-
kup během epidemie v letech 1575-7 
věnoval ošetřování nemocných a také 
trval na pořádání hromadných veřejných 
modliteb. Zakazovaly se hospodské zá-
bavy, nemocní byli izolováni (úřady se 
už tehdy snažily identifikovat „pacienta 
0“, tedy prvního nemocného v kraji), na 
ulicích se pálily vonné látky. Zavřeny 
byly šenky, krčmy a hampejzy. Pro po-
hřbívání byly zřizovány zvláštní morové 
hřbitovy. „Když 1713 tlačila se ta moro-
vá rána do Království Českého, (mnozí) 
se utekli k obrazu tomuto svatému, a to  
s takovým užitkem, že šťastně od této 

rány zachováni byli.“ Do Chrudimě 

přišlo tehdy uctít obraz celkem na 80 
tisíc poutníků. Přesto se nákaza městu 
vyhnula a podle matrik zemřel na mor 
pouze dvacetiletý František Zoubek. 
Pochován byl mimo město na vinici. 

Lékařská opatření vycházela z doporu-
čení tehdejších autorit, například děkana 
lékařské fakulty v Praze Šimona A. Tu-
decia. Ten radil časté mytí obličeje  
a rukou ve vodě s příměsí koření. Profe-
sor J. F. Löw doporučoval kněžím  
před podáváním přijímání umytí rukou 
v octu, po přijímání pak ožehnutí pateny 
ohněm. Byty se měly vykuřovat aroma-
tickými látkami. Vhodné bylo časté  
větrání, aby vzduch v domě byl chladný 
a suchý. Šimon A. Tudecius dokonce 
tvrdil, že epidemii předpovídají ptáci, 
kteří odlétají z měst za čistým lesním 
vzduchem – vždyť nemoci pocházejí  
ze zkaženého vzduchu (slovo „malárie“ 
je z italského mala aria, špatný vzduch). 
Ti, kdo se přibližovali k nemocným, 
nosili dlouhé pláště a obličejové masky 
v podobě ptačího zobáku vyplněného 
vonnými bylinami. V popisované době 
už byl zapomenut názor sv. Řehoře  
z Nyssy (4. století) „když není nakažlivé 
zdraví, nemůže být nakažlivý ani jeho 
opak“. Lékaři zoufale hledali účinný 
lék, theriak (označení pochází z řeckého 
thériakos, tj. lék ze zvířecích jedů podá-
vaný jako protijed, podle řeckého thér-
zvíře). Po theriaku nám zůstalo slovo 
„dryák“ jako pojmenování pochybného 
léku. Pro jistotu se ovšem doporučovaly 
různé amulety, například skořápky  
z lískového oříšku naplněné rtutí. 

Historicko-aktuální článeček ukončeme 
slovy Františka Jana Jarolíma Bartoně: 
„od jasné slunečné Chrudimského  
Salvátora tváře všem vychází záře“. 

               Tomáš Pavlík  
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Rozhovor s manželi 

 
 

1. Alenko, odkud pocházíš a co sis  
z původní rodiny a prostředí přinesla 
do života? 

A: Pocházím z Moravy, narodila jsem 
se v tehdy ještě „černé“ Ostravě. Tam 
tatínek v padesátých letech odešel  
ze svého rodného kraje, od své původní 
profese obchodníka, za prací. Jako syn 
„kulaka“ musel nastoupit do dělnické 
profese. Politická situace hodně ovliv-
nila celou jeho rodinu. Tatínek se  
se všemi útrapami a stesky té doby vy-
rovnával dosti těžce, ale jako malé děti 
jsme do té situace nebyly vtahovány. 
Určitý strach a nenávist, neodpuštění 
však v širší rodině stále ulpívalo. 

Až později jsme se s bratrem dozvídali 
o hrůzách vystěhování jeho maminky  
a bratrovy rodiny ze statku do pohrani-
čí, věznění druhého bratra v uranových 
dolech v Jáchymově, o jeho předčasné 
smrti… 

Rodiče pocházeli z rolnického prostředí 
krásného kraje Moravy – „Záhoří“, což 
je oblast mezi Hranicemi na Moravě, 
Lipníkem nad Bečvou a Bystřicí  
pod Hostýnem. Tatínek se narodil  
v rodině s 10 dětmi, maminka měla  

11 sourozenců. Babička zemřela, když 
některé její děti ještě chodily do školy, 
takže se maminka, jako nejstarší dívka, 
musela starat o celou rodinu a nemohla 
studovat. To všechno způsobilo, že se 
Ostrava, ani pak Havířov nestaly pev-
ným domovem pro naši rodinu a neu-
stále jsme pendlovali „na Záhoří“, kde 
jsme stále v široké rodině někomu po-
máhali. Ale prožili jsme tu krásné dět-
ství i dospívání (taneční zábavy, kon-
certy Pavla Nováka, Dalibora Jandy…) 

Rodiče pocházeli z tradičních křesťan-
ských rodin, tatínek však od určité 
chvíle prožíval krizi víry. 

Maminka, zbožná katolička, mě i bratra 
vedla k víře, ale v tom „budovatelském 
prostředí“ to nebylo jednoduché. Nábo-
ženství bylo tajné, chladné, spíš odrazu-
jící. Příprava ke svatému přijímání spo-
čívala jen v nabiflování se otázek z ka-
techismu a vyzkoušení!  

Krátké uvolnění politické situace v roce 
1968 jsme využili k oživení víry  
a k slavnostnímu biřmování. A pak opět 
temno. O to více si dnes cením nábo-
ženské svobody a s radostí sleduji  
a prožívám dění ve farnosti s dětmi  
a mladými. 
 

2. A jak tomu bylo u Vás, Josefe? 

J: Pokřtěný jsem byl hned po narození, 
ale protože tatínek byl vojákem z povo-
lání, tak se víra v naší rodině neprakti-
kovala. Část dětství jsem prožil přímo  
v kasárnách v Milovicích. V roce 1965 
otec od armády odešel a přestěhovali 
jsme se do Přelouče. K životu ve víře 
mě postupně přiváděl až rodinný život 
v manželství. Za plný život ve víře dě-
kuji otci Bohuslavu Směšnému, který je 
stále mým velkým přítelem a duchov-
ním rádcem. 
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3. Prosím, prozraďte nám, jak jste se 
seznámili? 

A+J:  Na horách. Seznámili jsme se  
na horách v Rumunsku, při přechodu 
pohoří Fagaraš. Nebyla to láska na prv-
ní pohled, ale pozvolna uzrávala. Přes 
přátelství a lásku k horám a přírodě se 
naše cesty nakonec protnuly. Srdeční 
záležitostí jsou pro nás Beskydy. Prožili 
jsme zde mnoho krásných chvil. 
 

4. Jaké cesty vás přivedly k Vašim pro-
fesím a k víře? 

A:  Já jsem od dětství chtěla pracovat  
s dětmi, pomáhat jim, chtěla jsem být 
zdravotní dětskou sestrou v nemocnici. 
Díky Bohu, mě moje dětská lékařka 
přemluvila, ať jdu na gymnázium. Tam 
mě záhy ovlivnil úžasný třídní profesor 
Jiří Slavík, který mě hned od počátku 
směřoval k biologii a k medicíně 
(každoročně přírodovědné celostátní 
olympiády – s výbornými výsledky…). 

Znal cestu, jak „donutit“ studenta  

k poctivé dlouhodobé přípravě k přijí-
macím zkouškám na lékařskou fakultu. 
V Brně jsem vystudovala pediatrii, 
krásný obor, který bych za nic nevymě-
nila. Práce mě pořád baví, i když je 
hodně náročná...  
 

J:  Celý život pracuji jako hydrogeolog. 
Za profesní život jsem vyprojektoval  
a zrealizoval stovky vodních zdrojů. 
Obor jsem vystudoval na Vysoké škole 
báňské v Ostravě. Po absolvování školy 
v roce 1978 jsem pracoval jako geolog 
ve Vodních zdrojích Bylany. V roce 
1992 jsme spolu se třemi kolegy odešli 
z Bylan a založili vlastní firmu Vodní 
zdroje Ekomonitor. V ní pracuji i teď,  
v důchodovém věku, a zatím mě to po-
řád baví. 
 

A:  Moje víra zrála během života. Velký 
vliv měl vážný úraz v roce 1995, kdy 
jsem si uvědomila, že Pán je stále  
se mnou, že mě má rád a sestoupil  
se mnou (nejednou) až na dno mého 
života: pozvedl mě a jde stále se mnou! 
Samozřejmě někdy zapochybuji, ale jen 
na chvíli! 
 

J:   Za plný život ve víře děkuji otci 
Bohuslavovi Směšnému, který je stále 
mým velkým přítelem a duchovním 
rádcem. Jsem rovněž hodně vděčný otci 
Josefu Smolovi, který mě provázel  
a směroval na mé duchovní cestě. 
 

5. Můžete nám představit Vaši součas-
nou rodinu? 

A: Svůj domov jsme se rozhodli vybu-
dovat v Chrudimi, kde manžel nastoupil 
do zaměstnání po absolvování vysoké 
školy. Postavili jsme si sami řadový 
dům. Máme 2 syny. Starší Honzík žije  
s rodinou v Bruselu. Studoval sociolo-

 

MUDr. Alenou a Ing. Josefem Drahokoupilovými 
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gii v Brně, Varšavě, Budapešti, získal 
doktorát ve Velké Británii, Německu, a 
nakonec Belgie se mu stala druhým do-
movem. Mají se ženou Alicí 3 děti. 
Vnuci Janík, Růženka a Nina jsou naší 
velkou radostí. Mladší syn Aleš je svo-
bodný. Oba synové jsou nadšení spor-
tovci – běžci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J:  Snažím se s hochy na dálku udržet 
sportovní tempo. Moc mi to nejde.  
Na počítačovém programu Garmin má-
me rodinný žebříček, občas se stane, že 
v počtu naběhaných kilometrů i vedu!!!  
S rychlostí běhu je to už horší. Mou vel-
kou vášní a zábavou je paragliding. Lí-
tám už asi 15 let. V posledním čase však 
už čím dál míň. 
 

6. Patříte k aktivním členům naší  
farnosti, povězte nám, jak jste v ní zapo-
jeni?  

A+J: Jsme vděční Bohu, že můžeme být 
součástí tak krásného společenství, které 
se vytvořilo v naší farnosti. Díky Bohu, 
otci Jiřímu a všem farníkům můžeme 
společně prožívat úžasné chvíle 
„povinností“, modliteb, obnov...ale také 
odpočinku a zábavy. 
Kéž nám Pán požehná a opět budeme 
mít možnost, sílu a chuť se vrátit ke 
krásným poutím, výletům, koncertům, 

plesům a všem báječným aktivitám! 
 

 7. Jak se odráží kritické „korona viro-
vé“ období ve Vaší práci? 

A:  Období pandemie se snažím brát 
jako dobu, která tady je a ještě chvíli 
bude - a má nám něco říci. Jestli to 
správně pochopíme a vezmeme si pou-
čení?... 
Chodíme dosud do zaměstnání, i když 
jsme v důchodu. Já pracuji v nemocnici 
v Havlíčkově Brodě na novorozenec-
kém oddělení a ve zdravotní pojišťovně. 
Pepík ve firmě. 
 

J:  Nyní ležíme v posteli s nákazou covi-
dem-19 a věříme, že s pomocí Boží vše 
dobře zvládneme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A: V tuto chvíli máme více času  
na modlitbu:  

Z Novény k sv. Josefovi: ...Pomoz svatý 
Josefe, ať se naplní Boží vůle i v úmys-
lu této novény – uzdravení z coronaviru 
-, za který prosíme. Uč nás obstát jako 
pokorní a spíše nenápadní dělníci Boží, 
ale bude-li třeba, ať se osvědčíme i jako 
odvážní svědkové tvého evangelia  
ve svých rodinách, na pracovištích  
i ve svých farnostech. A to i za cenu 
jakýchkoliv obětí! 

Rozhovor s manželi - pokračování ze str. 5 
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8. Jak žijete svou víru v této náročné 
době? 

A:  Ačkoliv je doba složitá a náročná, 
víru se snažíme prožívat dle našich 
možností naplno, a ovlivněni děním  
v nejbližším okolí, možná i intenzivněji 
než v běžném období.  Účastníme se 
střídavě bohoslužeb v různých kostelích 
nebo on-line. Posloucháme Rádio Vati-
kán a promluvy papeže Františka, mod-
líme se, čteme, posloucháme různé 
přednášky.  

J:   A hlavně se staráme o tatínka, kte-
rému je 91,5 roku. Ten má zájem  
o všechno dění, a hlavně o společnost. 
Už jen k vůli němu se musíme co 
nejdříve uzdravit, abychom se mu opět 
po 14denní izolaci stali už očekávanými 
společníky. 
 

Děkujeme za zajímavé povídání, přeje-

me Vám rychlé uzdravení a milost Boží 

do celého nového roku.         

                  EV +KM 

MUDr. Alenou a Ing. Josefem Drahokoupilovými 

Dotaci z Norských fondů jsme nezískali. 

Po novém roce přišla neradostná  
a pro mě nečekaná zpráva. Nedostali 
jsme dotaci z Norských fondů (NF)  
na opravu průčelí a oratoře kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. „Hrálo se“  
o 1,5 mil. euro, což představuje asi  
38 mil. Kč. Přijatých žádostí bylo v této 
výzvě 129, uspělo pouze 16. Zatím nám 
nebylo sděleno, jak jsme si v tak velké 
konkurenci vedli. Jen tři subjekty obdrží 
příspěvek na opravu kostelů, jsou to far-
nosti v Jihlavě, v Bučovicích a v Gruntě 
u Kutné Hory.  

Vynaložili jsme nemalé prostředky, čas  
i energii na to, abychom uspěli, přesto se 
to nepodařilo. Nezbývá než to přijmout 
a hledat další cesty. V rámci přípravy 
jsme nechali zpracovat dva stavební pro-
jekty a k nim bylo vydáno stavební po-
volení, čili dnes jsme vlastně připraveni 
stavět. Jen prostředky nám chybějí. 

  Ještě chci vysvětlit, že první projekt 
řeší opravu samotného průčelí kostela  
a věží a druhý opravu oratoře. Zprovoz-
nění oratoře jsme nechali projektovat 
právě proto, abychom splnili požadavek 

NF na následné využití opravené památ-
ky k setkávání a k akcím pro veřejnost.  

V současné době zjišťujeme nové mož-
nosti, jak získat finance. Není těch cest 
mnoho, ale nechceme to úplně vzdát. 
Pokud se nepodaří najít přístup k větší 
dotaci, zůstává reálná naděje realizovat 
menší projekt oratoře za pomoci stej-
ných subjektů, kteří nám přispívali na 
opravu střechy. 

Jelikož náklady na stavební projekty 
činily cca 1,5 mil. Kč, půjčili jsme si za 
výhodných podmínek od Farnosti Lito-
myšl 750 tis. Kč. Z tohoto dluhu zbývá 
doplatit 200 tis. plus úroky. K tomu do-
jde v blízké době. 

Chci poděkovat Oldovi Kutilovi, které-
ho zaměstnalo Biskupství královéhra-
decké pro „naše Norské fondy“. Na pro-
jektu pracoval velmi dobře. Jeho úvazek 
však s ohledem na situaci skončil. Také 
děkuji Petře Pudilové za významnou 
spolupráci v této záležitosti. Nakonec 
děkuji vám všem, kteří jste jakýmkoliv 
způsobem tuto snahu podpořili.       
                            otec Jiří 
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Jak šel čas 

Po adventu, který proběhl v radostném 
očekávání příchodu Ježíše Krista,  
a po duchovních přípravách nastal čas 
příprav fyzických. Bylo třeba „obléct“ 
kostel do slavnostního vánočního hávu. 
Úklid jsme stihli ještě v době adventu, 
ale bylo třeba postavit a ozdobit vánoční 
stromy a postavit betlémy. Vše proběhlo 
téměř v předvečer Štědrého dne v obou 
kostelech. Zapojila se celá řada farníků 
včetně mládeže, akce proběhla velmi 
rychle a výsledek ke chvále Boží i ra-
dosti nás všech byl opravdu hezký. 

Oslava narození Krista mohla začít:  
na Štědrý den odpolední vigilií Slavnosti 
narození Páně pro rodiče s dětmi, potom 
Půlnoční bohoslužbou a na Boží hod 
vánoční Slavností narození Páně.  

Bohužel, vzhledem k nařízení vlády  

 
ČR, všechno proběhlo 
jen s omezeným počtem 
věřících, ale celá farnost 
se mohla spojit při on-
line přenosu svátečních 
bohoslužeb. Každý, kdo 
toužil po setkání s Kris-
tem, mohl vstoupit  
do otevřeného kostela 
Nanebevzetí Panny Ma-
rie, ve čtvrtek a v neděli 
večer mohl a stále může 
pokleknout před vystave-
nou Nejsvětější svátostí 
oltářní. 
(Od tohoto týdne je pra-
videlná čtvrteční a neděl-
ní večerní adorace přesu-
nuta do kaple na faru.) 
                                                                                           
       Jaroslav Marel 

 

VÁNOCE 2020 

 



Anketa – Jak jste prožili korona virové 
Vánoce? 
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     Jak prožíváme korona virovou dobu? 
Po vzoru jezevců jsme se ve svém  
doupěti natrvalo usadili na přelomu října  
a listopadu. Vycházíme jen v nejnutněj-
ších případech, abychom si do nory  
nezanesli jed, což je původní význam 
slova virus. A také se snažíme, abychom 
se neotrávili ani jinak. Ponorkovou  
nemocí zatím netrpíme, sledujeme svět 
venku. Chybí nám kontakt s lidmi,  
s kostelem (velké poděkování jáhnu 
Pavlovi za možnost přijímání – přináší 
nám eucharistii). Chybí nám setkávání  
v rodině, zvláště s vnoučky. Jen v telefo-
nu slyšíme Esterku, že „maminka uvařu-
je“, Šimůnka „kdy přijedete?“ atd.  
S důvěrou čekáme na očkování, v sou-
hlasu s odbornými autoritami (jako je 
profesor Jan Konvalinka z Univerzity 
Karlovy) i s autoritami duchovními 
(papež František považuje odmítání  
očkování za sebevražedné). Nesdílíme 
různé poplašné a konspirativní názory 
pandemických kutilů a věříme, že lidé 
budou užívat Bohem daný rozum k dob-
rému. 
         Alena a Tomáš Pavlíkovi 
 
 

Jak jsem prožívala, či spíše „přežívala“ 
covid-19? 
Každý den jinak. Začalo to totálním 
„vypnutím“, kdy jsem nemohla ani le-
žet, ani sedět, ani se dívat, natož číst.  
A druhý den nic. Rychle jsem uvařila 
polévku, ale zase jsem úplně odpadla. 
Jeden den šílený kašel, druhý den šílená 
rýma a třetí den zase nic, jen šílená úna-
va. 
Byl advent, každá hospodyňka se připra-

vuje na nájezd rodiny. Já ne – prostě to 

nešlo. Moje příprava spočívala v ležení 
u TV a sledování velice poučného seriá-
lu o novodobé historii britské monar-
chie.  
Díky Bohu mě virus po deseti dnech 
opustil a já vše ještě před Štědrým dnem 
stihla.  
Doporučuji všem veliký respekt před 
tímto onemocněním, nepodceňovat jeho 
zákeřnost, dobře se vyležet a pokud 
možno se nechat co nejdříve očkovat. 
                MUDr. Eva Pavlíčková 
 
 
Jsme díky Bo-
hu zdraví, tak 
hlídám vnou-
čata, starám se 
o dům a v létě 
o zahradu. 
Chybí mně je-
nom cestová-
ní, kino, kon-
certy nebo se-
tkávání s přá-
teli. Ve vel-
kých  nákupech 
si nelibujeme 
ani v normální 
době. 
Snad se všichni poučíme a budeme  
v lepších časech víc pokorní, citliví,  
pomáhající,...   
                                      Marcela Stará 
                                                                              
     
Naše šestičlenná rodina byla po dobu 
vánočních svátků částečně oddělena 
(ještě že bydlíme v rodinném domě).  
Pár dní před Štědrým dnem onemocněl 
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Anketa - pokračování ze str. 9 

manžel na covid-19 a my zdraví jsme 
museli zůstat s ním v karanténě. Honza 
měl dost těžký průběh a následky ještě 
řeší dodnes. Vyčlenila jsem mu horní 
patro, vlastní pokoj a sociální zařízení. 
Po 10 dnů se sotva dostal do koupelny. 
Ale přežil! Do týdne zbytek (5 členů) 
musel na PCR testy. Zaregistrovali jsme 
se do Hradce Králové, kde je drive-in. 
Všechno šlo jako po másle, do hodiny 
jsme byli doma a opět v karanténě. Vý-
sledky testů byly 1 pozitivní, 4 negativ-
ní. Dcera putovala za tatínkem do horní-
ho patra. Dole jsme zbyli jenom 4 zdraví 
a dalších deset dní v karanténě. Za týden 
opět zbytek jel na testy. Výsledek? Je-
den pozitivní a 3 negativní. Takže? Opět 
na dalších 10 dní karanténa. Tentokrát 
jsem byla pozitivní já.  Kromě únavy 
jsem jenom neměla chuť a čich. 
Jaké to mělo následky? Samozřej-
mě, že jsem musela vařit pro celou  
rodinu.  
Nešlo to šup šup, ale vždy jsem 
něco nakonec uvařila a několikrát  
i připálila, protože nemám ten 
čich. Týden opět utekl a zbylí  
3 kluci šli na testy. Přišly 3 SMS  
s negativními výsledky.  
Hurá! Můžeme udělat to, po čem 
jsme po tu dlouhou dobu toužili,  
a to je jít ven. Jako bonus máme  
i sněhovou nadílku.  
Ano, letošní vánoční svátky byly jiné, 
ale zároveň jsme po dlouhé době  
a na dlouhou dobu byli všichni pospolu.     
…………………………..  
A také byla spousta času ke společné 
modlitbě.  
Přeji vše dobré v novém roce  
a BOŽPOŽ (Boží požehnání). 
 
 

                      Blanka Pavlišová       

Když jsme o loňských Velikonocích 
uvažovali, jak se bude situace s covidem 
vyvíjet, nenapadlo nás, že v podobném 
režimu budou probíhat i svátky vánoční. 
Ale stalo se. Rozhodli jsme se však, že 
současnou pandemii už znovu nenechá-
me tolik narušit náš obvyklý režim ná-
vštěv kostela. Jelikož nejsme velkými 
příznivci online-bohoslužeb, snažili 
jsme se využívat každé možnosti přijít 
do kostela – ať už šlo o účast na mši 
svaté, adoraci nebo při podávání svatého 
přijímání. Z toho jsme čerpali a stále 
čerpáme velkou sílu a vnitřní klid, který 
nám kromě Pána Ježíše nic dát nemůže. 
                                                                 
        Alena a Marek Halámkovi 
 
 

Tuto nelehkou dobu s pomocí Boží zvlá-
dám, ale chybí mi kontakt s ostatními. 
Jediné, co mě těší, je, že se rychleji  
dostanu na zahradu, kde člověk může 
dělat potřebnou práci a zároveň relaxo-
vat.                   
                                            Josef Bálek  
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Podle mého tatínka nám tahle 
covidová doba přinesla více 
času na přemýšlení o křehkosti 
a zranitelnosti našeho života. 
Lidé už nemají takovou jistotu, 
že člověk může mít moc  
nad životem a smrtí. Uvědomi-
li si, že mají více času na pobyt 
v přírodě, třeba i na obyčejné 
procházky. Ale on to bere moc 
filozoficky! Mezilidské kon-
takty se omezily na kontakty 
telefonické, což je škoda,  
na druhou stranu, aspoň že má-
me všichni mobily! 
My mladší jsme to zase řešili během 
adventu spíše z té praktické stránky: jak 
to na Vánoce uděláme, zda se dají kou-
pit testy domů a zda je větší zlo nechá-
vat rodiče samotné nebo riskovat, že je 
nakazíme. Naštěstí se nám podařilo  
zavčas se zaregistrovat na antigenní tes-
ty, a tak (přestože nejsou úplně spolehli-
vé) jsme Štědrý den strávili společně  
a rodiče zůstali zdraví. Poté jsme se už 
nenavštěvovali, což se ukázalo jako pro-
zíravé, protože se covid objevil u dceři-
na přítele. 
  Teď už jen s napětím čekáme, až se 
uvolní rezervace na očkování a tatínek 
se bude moci dát proti covidu očkovat. 
Maminku zatím rezervační systém od-
mítl, protože neodpovídá věkem, bude jí 
80 let až za týden. Tohle je možná jedi-
ná situace, kdy by byla raději o týden 
starší, aby mohla být oočkována co 
nejdřív. Těšíme se, až se budeme moci 
zase scházet v kostele v plném počtu  
a bez roušek, a těšíme se na farní dny, 
cykloputování, farní pouti, přednášky  
ve farním sále, prostě na všechny hro-
madné akce, které se musely zrušit. 

Do nového roku hodně zdraví, plno sil  
a Božího požehnání.  
                                Veronika Chvojková 
 
 
Jak prožívám toto náročné období?  
O negativních dopadech covidu-19 toho 
bylo napsáno a řečeno víc než dost, ale 
snažím se objevovat i pozitiva, například 
v celkovém zklidnění a zjednodušování 
života, prohlubování vazeb v rodině, 
větší vděčnosti Pánu Bohu za vše. 
Například tyto Vánoce byly v mnoha 
ohledech jiné, výjimečné. Ale také proto 
že jim předcházel jiný advent. Advent 
oproštěný od nejrůznějších stresů, běhá-
ní po obchodech a tržnicích, společen-
ských akcích a …………………………. 
A tak i příprava na Vánoce byla pokoj-
nější. S rodinou jsme se domluvili, že si 
nebudeme dávat ani obvyklé dárky, ale 
pouze něco dobrého na zub nebo proti 
žízni. Štědrý den i večer jsme prožili 
také bez tradičního shonu. Největší  
radost nám rodičům udělaly děti svojí 
hudební produkcí koled a dalšího vánoč-
ního žánru. Docela se rozdováděly,  

 

Jak jste prožili korona virové Vánoce? 
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že ani nechtěly přestat. Bylo to takové 
radostné a veselé souznění. Tak trochu 
jsme si vynahradili Zpívání u jesliček  
a Vánoční koncert Salvátoru, které jsme 
museli tentokrát oželet.  
 
 

            Michaela Kopecká  
    

 
 Před těmito Vánocemi jsem byla dosti 
v napětí, jelikož na část rodiny byla 
uvalena karanténa. Na jediném testu 
záviselo, zda tyto svátky strávím v kru-
hu rodiny, nebo o samotě v Praze. Díky 
Bohu všechno dopadlo dobře a den před 
Štědrým večerem jsem mohla dorazit 
domů. Nakonec bylo skvělé, že jsme 
letos nemuseli připravovat předvánoční 
besídky, péct nadbytečné cukroví a od-
padla i spousta stresů se sháněním  

vánočních dárků. Vydařil se i Štědrý 
večer. Se sourozenci jsme se zabrali  
do hraní a zpívání koled natolik, že jsme 
ani nechtěli začít rozbalovat dárky.  
Po hezkém rodinném večeru jsme šli  
na půlnoční. I ta byla letos jiná, Mohli 
jsme ji prožít více duchovně než v ji-
ných letech, kdy bylo v kostele 
„narváno“ a rušili tam různí „diváci“. 
       A co se týče studia v době covido-
vé, je pro všechny o něco obtížnější.  
Je pro mne náročné se učit z povídající 
obrazovky, i když zkušební testy jsou  
o něco jednodušší. Bohužel si nemys-
lím, že tyto změny ve výuce jsou pro-
spěšné. Jsme hodně ochuzeni o praktic-
kou výuku, a hlavně o skvělý kolektiv 
spolužáků. Na druhou stranu mohu být 
častěji s rodinou.  
              Pavla Kopecká 
 

 

Anketa - pokračování ze str. 11 
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Toto období se snažím vnímat jako  
novou příležitost hledat Boha mimo 
svatostánek v kostele. V Praze často 
chodím do kostela, kde je pravidelně 
přítomný kněz, a už jen cesta za Kris-
tem poklidným městem je pro mě téměř 
každodenní radostí. Uvědomuji si, že je 
to také příležitost k novému rozhodnutí 
pro život s Bohem v každém okamžiku, 
v kráse přírody i v ostatních lidech. Čas-
to si také vzpomenu na loňskou veliko-
noční vigilii, kterou jsme slavili s něko-
lika přáteli ve čtyři hodiny ráno s vychá-
zejícím sluncem a Zmrtvýchvstalým 
Kristem na Petříně...to byly mé nejsilně-
ji prožité Velikonoce!.............................  
                                                                                Alžběta Boháčová 

Věřím, že letmé setkání na ulici, tichý 
moment v přírodě, ale i ta nejotravnější 
práce se mohou stát liturgií. Událostí 
plného sdílení, naplnění a odevzdání.  
S tímto vědomím se snažím přistupovat 
ke každému dni. Samozřejmě se z aktu-
álního stavu věcí nijak neraduju.  
Ale denně prosím, abych byla posvěce-
ním. Kolegům, s nimiž několik měsíců 
komunikuji online a velmi mi chybějí, 
blízkým, od nichž bych se nejradši  
občas vzdálila, i neznámým mužům  
a ženám, s nimiž na sebe mrkneme  
v lese. 
 

            Kristýna Boháčová  

Jak jste prožili korona virové Vánoce? 
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Mohl byste naše čtenáře informovat  
o vývoji služeb ve Farní charitě  
Chrudim?  
 

Velmi rád. Minulý rok byl pro nás  
rokem rozvoje. Pro naše terénní sociální 
a zdravotní služby jsme zakoupili  
13 automobilů. Kromě toho došlo 
k vybavení kanceláří nábytkem, čímž  
se rozšířila kapacita kanceláří. Objem 
nabízených služeb se významně zvětšil. 
Například u pečovatelské služby a osob-
ní asistence jsme v roce 2020 poskytli 
našim klientům ve srovnání s před-
chozím rokem o více než 3000 hodin 
péče navíc... Podobný trend sledujeme  
u domácí zdravotní péče.  

 

Jaký dopad má epidemie na služby?  
 

Značný. Na zakoupení ochranných  
pomůcek a souvisejícího vybavení  
se nám podařilo získat finanční  
prostředky. Díky tomu mají zaměstnan-
ci k dispozici plně profesionální vyba-
vení, které je v mnoha ohledech špičko-
vé. Jedná se například o polomasky, 
respirátory, štíty a ochranné obleky. 
Farní charita Chrudim zakoupila mj.  
i vlastní testovací zařízení, které umož-
ňuje antigenní testování na COVID 19.  

Kolegové z Farní charity Chrudim mají 
díky tomu možnost jezdit i ke covid 
pozitivním osobám. Jakákoliv činnost 
v těchto ochranných pomůckách je však 
velmi náročná a já kolegy obdivuji  
za to, jak práci ve ztížených podmín-
kách zvládají.  
 

 

Co plánujete na rok 2021?  
 

V letošním roce bychom chtěli zahájit 
poskytování domácí hospicové péče.  
Už jsme se v této věci obrátili na pojiš-
ťovny se žádostí o schválení této služby. 
V případě jejich kladného stanoviska 
bychom mohli zahájit tuto alternativu  
už na jaře.  

 

Co byste v této věci potřebovali?  
 

V současné době bychom v našem týmu 
přivítali nové zdravotní sestry. Hledáme 
i nového kolegu nebo kolegyni na pozi-
ci administrativního pracovníka. Uvítá-
me také pomoc se šířením letáku Tříkrá-
lové sbírky, která v online formě probí-
há až do konce dubna.  

Rozhovor s ředitelem Farní charity 
Chrudim Bc. Romanem Peškem 
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Jak můžete přispět na Tříkrálovou sbírku 2021? 

Do konce dubna 2021:   

             ONLINE koleda:  
Na webu www.trikralovasbirka.cz jsme  
pro vás připravili ONLINE koledu.   
DAROVAT ONLINE 
 

Zažijte radostné chvíle při zpěvu koledy, přijměte požehnání  
a darujte do ONLINE kasičky. Při darování napište vyberte  
Chrudim a dar pošlete naší charitě.  

Z A S L A T  M Ů Ž E T E  I  D Á R C O V S K O U  S M S .   
P O Š L E T E  J E D N O R Á Z O V O U  N E B O  T R V A L O U  

D M S  V E  T V A R U :                  
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 

Na číslo: 87 777 
Více na www.darcovskasms.cz.  
 

Bankovním převodem: na sbírkový účet 

66008822/0800. Pro přímou podporu naší Charity zadejte 

VS 77705008. Pokud necháte pole prázdné, Váš dar se 

rozdělí mezi všechny charity. 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statická kasička: Osobně přispěním do kasičky ve Farní charitě Chrudim, 
Školní náměstí 56, Chrudim v kanceláři Občanské poradny v pracovních 
dnech mezi 8 až 15 hod. 

http://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/
https://tks.test.charita.cz.beta.2018.charita.cz/trikralova-sbirka-u-nas/darcovska-sms/
http://www.darcovskasms.cz/
https://chrudim.charita.cz/res/archive/008/001131_05_023751.jpg?seek=1609834004
https://chrudim.charita.cz/res/archive/000089_05_001266.jpg?seek=1549547686
https://chrudim.charita.cz/res/archive/008/001139_05_023943.png?seek=1610092913
https://chrudim.charita.cz/res/archive/008/001138_05_023919.jpg?seek=1610029343
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MODLITBA  

 

 

 

Neustále přijímám sebe samého z tvé ruky. 

Taková je má pravda i radost. 

Neustále na mně spočívá tvůj pohled 

a já žiji z tvého pohledu, 

můj Stvořiteli a má Spáso. 

Uč mě v tichu své přítomnosti 

rozumět tajemství, kterým jsem. 

A že jsem skrze tebe a před tebou a pro tebe.  

 

 
 

Romano Guardini (1885–1968) německý filosof a katolický teolog 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 14. 3. 2021. Své příspěvky můžete 

zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 59 vyjde 28. 3. 2021. 

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

