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4. neděle velikonoční se označuje jako 
neděle Dobrého pastýře. Je to den, kdy 
v liturgii čteme evangelium o Kristu, 
Dobrém pastýři, a modlíme se za nová 
duchovní povolání. Díváme se na Ježí-
še v duchu prastaré symboliky, která 
však nepřestala být srozumitelnou. 
Vést, střežit, chránit a milovat, což 
shrnuje archetyp dobrého 
pastýře, má v mezilidských 
vztazích obrovský význam. 
V nejširším slova smyslu se 
tento úkol týká nejen slu-
žebníků církve, ale přede-
vším všech rodičů, učitelů  
a vychovatelů. Profil takové 
osoby můžeme i v nenábo-
ženském kontextu odvozo-
vat od Krista – Dobrého 
pastýře. Jedná se sice o ne-
dostižný ideál, který nás však přesto 
může inspirovat.  
Jaké jsou jeho hlavní body? Pastýř 
především zná své ovce. To vyžaduje 
jeho upřímný zájem a opravdovou ná-
klonnost. Volá je jménem, tedy ne-
jsou pro něj anonymní, nejsou beztva-
rou masou, stádem. Jsou pro něj jedi-
nečnými. Oni jdou za ním. To zname-
ná, že je nepohání před sebou, ale   
vede je, prošlapává cestu, dává pří-
klad, snaží se je vést po dobré a správ-
né cestě. Nakonec za ně dává svůj 

život, obětuje se, a to je nejvíc. Ne-

musí to být vždycky oběť krvavá, 
přesto je nejdokonalejším shrnutím 
všeho, co jsem uvedl předtím. Dávat 
život je jasným vyjádřením lásky ve-
doucího k vedeným. 
Dobře naplnit takové povolání není 
právě snadné. Člověk se musí nejprve 
sám nechat vést, aby mohl dobře vést 

druhé. Musí být nejprve 
ovečkou a teprve potom 
pastýřem. Také se musí 
někdy ztratit a zatoulat,  
a i to je dobrá zkušenost 
pro budoucí pastýřské po-
volání. Zkušenost, vzdělání 
i charisma mají velký vliv. 
Ovšem na cestě pastýřské-
ho povolání v církvi to není 
to hlavní. Pastýř má totiž 
vést svěřené ovečky 

k nemalé metě, totiž do nebe a ke spá-
se. To se nedá zvládnout sebelepším 
pedagogickým profilem. To je možné 
naplnit pouze v niterném spojení 
s Oním Pravým Pastýřem. Matka Te-
reza řekla kdysi kněžím: „Lidé nehle-
dají vaše nadání, nýbrž Boha ve vás. 
Veďte je k Bohu, nikdy k sobě.“ Proto 
vás prosím o modlitbu za všechny 
v rodinách i v církvi, kteří mají ten 
úkol, aby těch dobrých byl dostatek. 
„Kriste z večeřadla, Kriste z Kříže, 
přijmi naše prosby za pastýře!“  
              otec Jiří Heblt 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Dne 7. dubna 
oslavil v tichosti, 
bez fanfár a pose-
zení v našem spo-
lečenství, náš milý 
otec Jiří význam-
né životní jubile-
um. I když jsme 
nemohli strávit ani 
pár hodin společ-
ně, všichni jsme 
mu osobně nebo 
na dálku popřáli  
a v modlitbách pro 
něj vyprošovali 
především dary 
Ducha Svatého, 
milosrdenství Boží, ochranu Panny Ma-
rie, pevné zdraví a spoustu trpělivosti 
s námi – jeho ovečkami. A v těchto 
dnech slaví také svátek, a tak připojuje-
me srdečné blahopřání. 

 

Poděkování 

Milí přátelé, chci Vám ze srdce poděko-
vat za všechna Vaše blahopřání, dárky, 
a hlavně modlitby u příležitosti mých 
60. narozenin. Zvlášť také děkuji za Váš 
společný dar, tak nákladný, ale perfekt-
ně fungující. Mám z něj velkou radost.  

Děkuji  
za společen-
ství a všech-
no dobré, co 
mi prokazu-
jete.  

                                                                                                                             
V úctě  
a vděčnosti 
otec Jiří 

       
       
  

 

Otec Jiří – šedesátník  
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O šesté neděli postní, zvané Květná,  

je zvykem světit ratolesti jívy, zlatého 

deště apod. Dříve se, kromě prostých 

větviček, nosil k posvěcení i tzv. beran. 

Jedná se o spletené větvičky jedle a ko-

čiček ozdobené červenou stuhou, tedy 

barvou odpovídající liturgické barvě 

této neděle. Takovéhoto berana násled-

ně hospodář zapíchl na okraj pole  

k ochraně úrody. Není třeba za tímto 

zvykem vidět nějakou magii, ale spíše 

symbol toho, že při veškerém našem 

konání máme pamatovat na prosbu  

o Boží požehnání.                                                                

                  Lucie Petrusová                                                                                      

  

Květná neděle      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této nelehké době mě vaše aktivita 

opravdu nadchla. Jednak jsem několik 

mapek rozdala i dalším známým jako 

inspiraci na procházku, zamyšlení anebo 

jen tak na přečtení. U každého jsem se 

setkala s ohlasem a měla jsem s kým 

sdílet nadšení pro věc. Samotnou mě 

překvapilo, kolik křížů se nachází jen  

ve městě Chrudim. 

Navíc jsem si našla ještě další kříže  

v blízkém okolí a navštívila je. Bohužel 

jsem to nevydržela navštěvovat každý 

týden jeden kříž a obešla jsem je hned 

všechny za dva dny. Měla jsem z toho 

opravdu radost a bavilo mě to. Přidávám 

ještě další kříže, které mne zaujaly,  

a v budoucnu určitě plánuji navštívit 

další, nejen v Chrudimi. Děkuji všem  

za krásně vymyšlenou aktivitu!,,,,,,,,,,,  
                                                                             

            Štěpánka Stryková  

Chrudimské kříže      
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Velikonoce  

 
 

17 hodin 

Zelený čtvrtek                                                                           

Velikonoční triduum 

pro řadu z nás začalo 

nezvykle brzo, již 

v 17:00. První ze dvou 

večerních bohoslužeb 

na Zelený čtvrtek vedl 

o. Vojtěch Novotný.  

I on zachoval všechny tradice obřadu, 

které nebyly v rozporu s doporučeními 

liturgické komise České biskupské kon-

ference, a nám věřícím tak dal výjimeč-

ný duchovní impuls, který umocnila  

i jeho slova v homilii.  Připomněl eu-

charistický zázrak, který se stal r. 1263 

v rukou řeholního kněze Petra z Prahy, 

když sloužil mši svatou v italském Bol-

senu, ležícím asi 20 km od Orvieta,  

v němž se tou dobou nacházel papež,  

za kterým Petr cestoval. Od Urbana IV. 

očekával, že by mu mohl pomoci od-

stranit pochybnosti o Kristově přítom-

nosti v eucharistii. Zatím ale při slo-

vech proměňování mu hostie v ruce 

celá zkrvavěla a potřísnila purifikatori-

um i korporál, který je uchováván  

v orvietské katedrále. Na tomto základě 

ustanovil papež Urban IV. svátek Boží-

ho Těla v celé církvi dochovanou bulou 

z r. 1264. Slavnost Těla a Krve Páně 

neboli Božího Těla začala být slavena 

jednak jako projev úcty a oslavy památ-

ky ustanovení Eucharistie a jednak  

pro zdůraznění reálné přítomnosti  

Ježíše Krista (Božství i lidství) v Nej-

světější svátosti. 

Otec Vojtěch nás ujistil, že proměněná 

hostie, i rozlomená, je celým Kristem, 

Bohem. Nejde o symbol jako třeba pra-

por, symbol státu, který po rozstříhání 

na kusy je jen cárem látky. Živý Kristus 

je stále s námi, vydává se cele ve službě 

a oběti. I my máme následovat jeho 

příklad a dávat své tělo i duši do služby 

bližním…. Ustanovení Nejsvětější Svá-

tosti oltářní se v církvi původně slavilo 

jen na Zelený čtvrtek. V ten den tato 

oslava přechází do smutku pro nastáva-

jící Kristovo utrpení, končící vykupitel-

skou smrtí na kříži. Sám Bůh zjevil po-

třebu slavení samostatného svátku toho-

to největšího daru, v němž zůstává on 

sám s námi. Proto i večerní bohoslužba 

přechází do nočního bdění před Nejsvě-

tější svátostí, letos v soukromí domovů. 
                                                           

                    KM 
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19 hodin 

Zelený čtvrtek je zpřítomněním Posled-

ní večeře. Obvykle začíná obřadem my-

tí nohou, který připomíná, že Ježíš 

umyl nohy apoštolům, a tak ukázal,  

že největším projevem lásky je služba 

druhým. Tato část mše svaté se letos 

kvůli protiepidemickým nařízením ne-

konala. Pak se náš Pán vydal do kraj-

nosti, rozdal apoštolům chléb, který se 

stal jeho Tělem, a víno, které se promě-

nilo v jeho Krev. Kněz s ministranty je 

přenesli do „Getsemanské zahra-

dy“ (gotický oltář v pravé boční lodi). 

Tam se bude modlit v opuštěnosti  

a osamění. Modlitba otce Jiřího pak 

končila slovy: „Pane, děkujeme ti  

za tvou getsemanskou hodinu, kterou 

jsi vybojoval pro každého z nás.“ 

Slavnostní ráz bohoslužby podtrhla  

i hudba a pak samotný zpěv z kůru.        

                    EV                                                          

 

12 hodin 

Velký pátek 

Velkopáteční obřady začaly tradičně 

křížovou cestou v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie. Šli jsme krutou cestu 

s naším Pánem podle křížové cesty To-

mislava Ivančiče z Medjugorje. Ta nás 

učí víc poslouchat Boha a méně hovořit 

k Bohu. Je napsána tak, že v ní naslou-

cháme tomu, co sám Ježíš říká o své 

cestě kříže. Ježíšova slova budí pohnutí 

a „zavlažují srdce jako déšť vyprahlou 

zemi“. Důstojné a velebné připomenutí 

Kristovy největší oběti. 

 5. zastavení: Šimon z Cyrény pomáhá 

Ježíšovi nést kříž 
 

Velikonoce 
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Poslouchej, co ti říká Ježíš: Čekal jsem 

pomoc z lítosti a lásky, ne z přinucení. 

Hle, nejtěžší kříž, když nemáš nikoho, 

kdo by tě politoval a miloval. Když ten 

kříž přijmeš, už nejsi sám. Jsem s tebou 

já. 

Po 14. zastavení a závěrečném poděko-

vání Otci, Bohu všemohoucímu, za to, 

že nyní můžeme vejít do Jeho králov-

ství, jsme se v tichosti rozešli, aby ně-

kteří z nás mohli přijít na další obřad 

v 15:00, další v 18:00 a mnozí další se 

mohli připojit k on-line vysílání. Za tuto 

službu patří veliký dík Pavlu Pudilovi, 

který neúnavně zajišťoval každodenní 

přenos bohoslužeb velikonočního tříde-

ní.                     

                     KM 

 

15 hodin 

Velký pátek 

 Bohoslužbu zahájilo čtení Janových 

pašijí. V kázání otec Jiří řekl, že v ten 

den nám Pán Ježíš dal tři dary. Na kříži 

se obrátil ke svému milému učedníkovi 

se slovy: „Hle, tvá matka“, a k Panně 

Marii: „Hle, tvůj syn.“ P. Jiří zdůraznil, 

že se jeho slova netýkají pouze onoho 

učedníka, ale že Panna Maria se stala 

Velikonoce  
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maminkou nás všech, a my se tak na ni 

můžeme obracet v naději, že nám pomů-

že. Když mu pak po smrti na kříži pro-

bodli bok, vyšla z něj krev a voda. Krev 

je znamením života a voda zvláště 

v evangeliu sv. Jana představuje Ducha 

Svatého. Po promluvě jsme uctívali 

kříž, ovšem ne ve formě tradičního prů-

vodu, ale individuálně v lavicích. Nako-

nec jsme mohli přijmout eucharistii  

a krátce se pomodlit u Božího hrobu. 

V modlitbě jsme pokračovali ve svých 

domovech.                                                                                              

                     EV                                                                                                                    
 

19 hodin 

Bílá sobota 

Hranička na schodech k chrámu Nane-

bevzetí Panny Marie připomínala tra-

diční slavení žehnání velikonoční svíce, 

ale byli jsme nasměrováni dále do kos-

tela. Po vstupu kněze a ministrantů 

s rozsvíceným paškálem začal obřad 

trojím zvoláním Světlo Kristovo, na něž 

jsme odpovídali Sláva tobě, Pane.  

Od paškálu jsme si pak rozsvítili své 

svíčky a předávali plamen dalším. Ná-

sledoval chvalozpěv Exsultet v podání 

jáhna Pavla Starého. Po něm jsme vy-

slechli,, sedm čtení ze Starého zákona, 

která přibližují, co vše Bůh pro Izrael  

a nás všechny vykonal. Mezi nimi zaz-

nívaly žalmy a všichni věřící jsme se , 
 

Velikonoce 
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připojili ke starobylým modlitbám  

za celý svět i za nás. Po poslední z nich 

se naplno rozezněly varhany a také 

zvon. Po čtení epištoly z listu Římanům 

P. Vojtěch Novotný zazpíval třikrát Ale-

luja. Pak se četlo evangelium o prvním 

Ježíšově setkání se ženami. V promluvě 

kněz přiblížil a objasnil význam jednot-

livých čtení, požehnal vodu a obnovili 

jsme svůj křestní slib. Vše vrcholilo  

při slavení eucharistie. Atmosféra celého 

obřadu byla naplněna radostí ze Vzkří-

šení našeho Pána a nadějí.                     

                    EV 

                                

                                                            

Hod Boží Velikonoční                            

10:00 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Byla to již druhá mše svatá nejslavnější 

neděle v roce. Sloužil ji otec Vojtěch pro 

nás, kteří jsme se nevešli do povoleného 

počtu účastníků na ranní mši svatou, 

kterou celebroval otec Jiří. Přesto jsme 

nebyli ochuzeni o slavnostní ráz.  

 

 

 

 

 

 

Na začátku jsme byli pokropeni svěce-

nou vodou na obnovu křtu, poté při ho-

milii se otec Vojtěch zastavil u faktu, že 

plátna, do kterých bylo zabaleno tělo 

Páně, byla pečlivě složena, což by žádný 

zloděj určitě neudělal a je to důkaz, že 

Ježíš vskutku vstal z mrtvých. Na závěr 

po požehnání ještě otec Vojtěch požeh-

nal přinesené pokrmy. Slavnostní ra-

dostnou atmosféru umocňovala krásná 

hudba.                            JM   

 

Velikonoce - pokračování ze str. 7 
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Koncem postní doby jsme zažili krásné 
překvapení, když mezi nás zavítal náš 
milý otec Vojtěch Novotný. Proto jsme 
využily vzácné příležitosti a položily mu 
pár otázek o jeho životě v Římě i o le-
tošních Velikonocích, které tu trávil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mnoho z nás farníků ví, že teď žijete  
  a pracujete v Římě, ale možná nevědí,    

    kde a proč. 
 

Do Říma jsme spolu s Petrem Soukalem 
poprvé odcházeli v roce 2013 jako stu-
denti–bohoslovci. Strávili jsme tu tři 
krásné roky, po nichž následoval návrat 
do Čech a jáhenské svěcení. Nenapadlo 
by mě, že se do Papežské koleje Nepo-
mucenum někdy vrátím jako vicerektor, 
natož tak brzy. Má druhá štace zde zača-
la v září 2018. 
 

2) Můžete nám přiblížit svou pracovní   
    náplň? 
 

O chod koleje se starají tři představení: 
spirituál pečuje o duchovní doprovázení 
studentů a zpovídá je. Rektor je hlavou 
koleje, reprezentuje ji navenek, je zod-
povědný za vnitřní chod domu, ale pře-
devším napomáhá k růstu bohoslovců, 

sleduje jejich vývoj a před svěcením  

o nich vydává svědectví. Vicerektor by 
měl být jeho pravou rukou a zastupovat 
ho, když je třeba. Snažíme se bohoslov-
cům předávat také kněžské zkušenosti, 
například letos rozebíráme přípravu  
na křest dětí či nácvik slavení mše svaté 
a vysvětlení jejích jednotlivých částí. 
 

3) Kolik je v Nepomucenu bohoslovců   
    z Česka a kolik z jiných zemí? 
 

V současné době zde žije deset boho-
slovců z České republiky (dva z nich 
jsou z naší diecéze). Z 28 kněží jich šest 
pochází od nás, ostatní jsou z Indie, 
z afrických států (Kamerun, Gambie, 
Tanzánie, Burundi, Jižní Súdán), ale  
i z Evropy (Itálie a Polsko). Pak se tu  
o nás vzorně stará pět sester boromejek 
a další spolupracovníci. Naprostá větši-
na programu probíhá v italštině, mši 
svatou v češtině máme jednou týdně. 
 

4) Jak vypadá Váš všední den a jaké  
  jsou dny sváteční?    

 

Denní program začíná v 5:55 v kapli 
rozjímáním v tichu. Následuje mše svatá 
od 6:30 a po ní se modlíme ranní chvály 
z breviáře. Při celebrování se střídáme 
s rektorem, spirituálem a ostatními kně-
žími. Pak se sejdeme ve velkém refektá-
ři na snídani. Po ní jdeme do školy – což 
letos znamená do pokojů k počítačům.  
O půl jedné se modlíme za chůze růže-
nec a pak Anděl Páně. Poté nás čeká 
oběd a po něm volné odpoledne. Dva-
krát týdně mají bohoslovci formační 
setkání: jednou s rektorem a vicerekto-
rem, podruhé se spirituálem. Večer se 
scházíme v kapli na nešpory a až 
v 19:30 večeříme. Večerní program je 
různý: někdy je adorace, jindy naslou-
chají bohoslovci bodům k rozjímání, 
v sobotu nás jeden z bohoslovců uvádí 
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Rozhovor s P. Vojtěchem Novotným 

do slavení neděle. 
O nedělích je program volnější, i když 
začínáme brzy: v 6:40 ranními chválami 
a navazující mší svatou. Ale dopoledne  
i odpoledne je volné, takže je možné 
vyrazit na výlet, obdivovat památky či 
jednoduše odpočívat. 
 

5) Jaká je teď situace v Římě ohledně  
  korona viru? Když jsme v televizi  
  sledovali poselství Svatého otce  
  Františka Urbi et orbi, bylo vidět, že  
  náměstí před chrámem sv. Petra je  
  stále prázdné a obřad se konal 
v přední části baziliky u katedry. 

 

Předpisy se mění podle aktuální situace. 
V porovnání s ČR je situace klidnější, 
lidé ochotněji respektují nařízení. Ví-
ceméně všechny obchody jsou otevřené, 
ale výuka probíhá online. Aktuálně ne-
můžeme opouštět město. Vlastně za celý 
rok jsme nemohli jet do většího okolí 
než zhruba sto kilometrů od Říma. Římu 
chybí poutníci, ale většina památek je 
otevřená. 
 

6) Slyšely jsme také, že v Římě i nadále  
  studujete. Mohl byste nám o tom něco  
  prozradit? 

 

Studuji Liturgiku na Papežském liturgic-
kém institutu sv. Anselma. V liturgii se 
propojují události z dějin spásy s naším 
konkrétním životem. Je krásné, když  
po některé z přednášek si mohu uvědo-
mit, jak se rozhoří srdce nad velikostí 
Boha, který se sklání k člověku. Studu-
jeme například jednotlivé svátosti, roze-
bíráme některé modlitby apod.  
Dá-li Pán, letos bych měl dokončit li-
cenciát a pak pokračovat v doktorátu. 
Aktuálně tedy pracuji na závěrečné  
práci, která pojednává o antifonách 

v breviáři. 

7) Jako kněz prožíváte už čtvrté Veliko-
noce. Jak se ty letošní liší od těch     
minulých? 

 

Před pěti lety jsem jako bohoslovec pro-
žil velikonoční triduum naposledy  
v Chrudimi. Potom jsem dvakrát slavil 
Velikonoce jako jáhen a kněz v Podě-
bradech, další rok jsem zastupoval  
v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Vloni 
jsem zažil zcela výjimečné, ale velice 
krásné Velikonoce v Nepomucenu. Ni-
kdo z kněží tehdy nemohl odjet na výpo-
moc do cizích farností, a tak jsme svátky 
prožili jako komunita, skoro jako rodina. 
Byl to mimořádný prožitek, velmi inten-
zivní, hluboký, duchovní. Na letošní 
Velikonoce do Chrudimi jsem se ne-
smírně těšil, i když jsem si skoro až do 
Květné neděle nebyl jistý, jestli budu 
moci přijet. 
 

8)  Co Vás o letošních svátcích nejvíce  
   inspirovalo, zasáhlo, oslovilo? 

 

Při velikonoční vigilii, když zaznívala 
jednotlivá čtení, mě zasáhly nádherné    
vícehlasé žalmy. 
Ale přemýšlel jsem rovněž nad parale-
lou mezi naším korona virovým lock-
downem a lockdownem Ježíšových přá-
tel o Bílé sobotě, kdy byli zavření 
v místnosti a nemohli nic dělat. Po Ježí-
šově smrti se vše změnilo, padly jim 
všechny jistoty, nemohli se s Ježíšem 
setkávat, jak byli dosud zvyklí. V neděli, 
první den, kdy konečně mohli vyjít ven, 
spěchá Marie Magdaléna ke hrobu hned, 
jak to jde: časně zrána, ještě za tmy. Její 
touha v lockdownu sílila a přitáhla ji 
ještě blíž k Ježíši. To emauzští učedníci 
utíkají v beznaději pryč – i když už  
dostali tolik indicií o Ježíšově 
zmrtvýchvstání. Jak s námi zamává lock-
down, tato mimořádná doba? Požene   
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1. Jmenujete se Josef  
a nás zajímá, kdo a proč 
Vám toto jméno vybral? 

2. Jak Vás provází živo-
tem svatý Josef? 
 

1. Moje jméno mi vybrali rodiče, navíc 
se v rodině traduje už po generace (např. 
všichni dědové, už i praprapraděda) 

2. Poslední roky dělám stále o dřevě.                                        
               

              Josef Bálek  

1.  Jméno jsem dostal po tatínkovi.  

2. Svatý Josef mě provází celý život  
v práci, pomáhal mi v organizaci práce, 
bděl nade mnou.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                         

              Josef Koníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anketa ke jménu Josef 

 

nás opět hned, jak to půjde, s o to větší 
touhou za Pánem? Anebo polevíme, 
ztratíme naději a rezignujeme? 
 

9) Co bychom si my všichni mohli odnést  
     do všedních dnů letošního náročného  
     roku? 
    

A ještě jsem přemýšlel nad svatým To-
mášem: Tomáš nebyl pod křížem. Utekl 
od Pána, opustil ho, neviděl ho viset  
s probodnutýma rukama, neviděl jeho 
otevřený bok. A pak se domáhá vidět 
rány, před kterými zmizel. Věří svědec-
tví těm, kteří zemřelého Pána s jeho  
ranami viděli. Nevěří ale těm, kteří ho 
viděli vzkříšeného. 
Kéž nám Pán otevře srdce, abychom pře-
konali všechny pochybnosti a jako 
emauzští učedníci nebo Tomáš vyznali: 
„Pán můj a Bůh můj.“ 
 
Náš milý otče Vojtěchu, děkujeme přede-
vším za Vaše nasazení, abychom v co 

největším počtu a v nejbližším spojení s 
naším Pánem mohli krásně prožít letošní 
svázané Velikonoce. Děkujeme i za tento 
povzbudivý rozhovor, za krásnou hodinu, 
kdy jsme s Vámi mohly povídat a dozvě-
dět se od Vás řadu zajímavostí. Za 
všechny chrudimské farníky posíláme 
pozdrav do Říma i gratulaci k Vašemu 
blížícímu se svátku. Už teď se těšíme na 
každé nové setkání.          EV a KM 

Děkuji za milé setkání, za společně 
prožité Velikonoce a žehnám našim 
drahým farníkům.       o. Vojtěch 
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1. Jak a proč jsem dostal jméno  
Josef? 

Tak na tuto otázku mám velmi jednodu-
chou odpověď. Již můj otec a oba dva 
dědové byli nositeli tohoto jméno, takže 
já jsem se stal takovým přirozeným po-
kračovatelem. Nikdy jsem se ani v rodi-
ně následně neptal, zdali bylo v mém 
případě ve hře i jiné křestní jméno. Ale 
tuším, že nikoliv. 

2. Jak mně pomáhá v životě můj 
křestní patron sv. Josef? 

Tak zde se musím trochu zastydět, ne-
boť nějak pravidelně se k mému patronu 
bohužel zvlášť neobracím. V tomto ro-
ce, který byl papežem Františkem vy-
hlášen právě Rokem svatého Josefa, 
bych tak chtěl tuto duchovní mezeru  
ve svém životě zaplnit. Jinak význam 
svatého Josefa si vždy uvědomím, když 
mne tímto jménem osloví některý  
z mých známých kněží. Jen málokdo  
z nich mne totiž osloví Pepo, jak jsem 
povětšinou zvyklý. 

Děkuji za oslovení v anketě a přeji hez-
ké velikonoční dny.             
                Josef Sellák  
   

1. Jméno Josef se vyskytuje u mých 
předků v hojné míře. Oba prapradědové, 
pradědové i děda byli nositeli tohoto 
jména.  Stejné jméno měl i babiččin  
bratr. Jelikož jsem byl první syn svých 
rodičů, dostal jsem jako pokračovatel 
rodinné tradice také toto jméno. Můj 
druhý syn se jmenuje Josef. 

2. První vzpomínku z dětství na tehdejší 
oblíbenost jména Josef mám od prarodi-
čů. U nich na vesnici a v okolí byl zvyk, 

že v sobotu, okolo svátku Josefů, chodi-
la kapela a u každého domu obývaného 
Josefem vyhrávala. Jelikož se do naší 
ulice s několika Josefy dostala až odpo-
ledne, musel pomáhat některým 
„unaveným“ muzikantům vstávat 
z chodníku sám kapelník. 

Nyní v dospělosti si sv. Josefa vážím 
především pro to, jak se zachoval 
k Marii. Asi nikomu z nás neradí ve snu 
anděl, ale jsem přesvědčen, že jeho roz-
hodnutí vycházelo z něho a Bůh ho 
v tom utvrdil.  

Další inspirací je mi jeho zobrazení, kde 
drží Ježíška v jedné ruce a ve druhé má 
lilii. Znamená to, že Maria má volno,  
a až přijde, dostane od něho kytici. 

     S pozdravem Pepa Vostrovský 

 

 

1.  Jméno Josef má v naší rodině hodně 
dlouhou tradici. Spolehlivě vím, že jsem 
již třetím Josefem Drahokoupilem  
v řadě a že nad mým křestním jménem 
se rodiče příliš dlouho nerozmýšleli.  
Na cestách po světě mě vždycky potěší, 
když zjistím, že i v cizí zemi jsou Jose-
fové. Ať už se jmenují Joseph, Joe,  
José, Józef, Iosif nebo József. 

2. Svatý Josef je pro mne vzorem  
ve víře, ale také v naslouchání.  
Slyšet v pravou chvíli vůli Boží a záro-
veň slyšet také slova a přání lidí  v mém 
okolí. Myslím si, že naslouchání je čas-
to důležitější než mluvení. Snažím se 
této zásady držet v celém svém životě. 

                 Josef Drahokoupil 

 

Anketa - pokračování ze str. 11 
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1. Maminka z tatínkovy strany měla  
dva bratry, Josefa a Václava. Otec  
dostal jméno Josef a mně vybrali jméno 
po otci. I můj syn se jmenuje Josef – 

Pepík.      
 

2. Svatý Josef, pěstoun Pána Ježíše,  
je pro mě inspirací, vzorem a přímluv-
cem. 
Též se snažím žít v každodenním spoje-
ní s naším Bohem skrze modlitbu, četbu 
Písma svatého a přijímání svátostí. 
Rád pomáhám bližním. Přijímám život, 
i když nejde všechno tak, jak bychom  
si to přáli, jako skutečnost – realitu  
a snažím se konat dobro.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Jdu za Hospodinem, naším Bohem  
Otcem, synem Ježíšem Kristem a Du-
chem Svatým ve spojení s naší ne-
beskou maminkou Pannou Marií, všemi 
svatými a s celou církví.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Abych splnil „úkol“ zde na zemi, spasil 

svou duši.   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                           
                Josef Dostál 

 

Anketa  

Milí farníci, díky vašim příspěvkům  
do velikonočních pokladniček se nám 
daří podporovat v rámci programu 
Adopce na dálku Diecézní katolické 
charity Hradec Králové dvě indické děti 
– holčičku Jenifer Lobo, nyní v sedmé 
třídě, a chlapce Ronalda R., nyní ve třetí 
třídě. 

Na Vánoce jsme ob-
drželi vřelou gratula-
ci a srdečné poděko-
vání za naše sponzor-
ské dary od církev-
ních představitelů 
diecéze Belgaum, 
kde v centru Bala 
Jeevan Jyothi obě 
děti žijí a chodí  
do školy. Doslova 
píší: „Slova nemohou 

vyjádřit, jak uznalí a vděční jsme  

za váš štědrý příspěvek na integrovaný 
vzdělávací a výchovný program rozvoje 
chudých dětí a jejich rodin v naší 
diecézi. Naše srdce přetékají poděková-
ním Bohu za vaši velkorysost.“ S přá-
ním naděje, radosti a pokoje nás jejich 
modlitby provázejí i do celého roku 
2021.Obě děti přiložily i své dopisy, 
obrázky a Ronald i fotografii. Starší 
Jenifer poslala indickou i anglickou ver-
zi svého psaní. Děkuje Bohu za zdraví 
v rodině a vyjadřuje důvěru, že i my 
jsme v pořádku. Píše, že už sedm měsí-
ců (teď už to bude víc než deset) ruší 
pandemie všechny aktivity, zavřela ško-
ly, vyučování je on-line. Látku zvládá 
dobře, učení ji baví, ale chybí jí učitelé  
i kamarádi. Modlí se k Bohu za to, aby 
pandemie covidu 19 co nejdříve skonči-
la. Na závěr dopisu děkuje nám – spon-
zorům – za velikou štědrost, díky níž 

pokračování na str. 14  

Adopce na dálku                                                                                      
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mohl otec Joseph Rodrigues rozdat dě-
tem balíčky potravin, které v této těžké 
situaci rodinám velmi pomohly. I ona 
připojuje krásné dětské přání: „Ať vám 
a celé vaší rodině dá Jezulátko pevné 
zdraví tělesné i duševní a ať tento nový 
rok přinese radost, štěstí, pokoj a lásku 
do vašeho života a udělá ho krásnější.“ 

Malý Ronald poslal hned dva dopisy, 
v obou vyjadřuje svoje poděkování  
za naši pomoc a podporu a v modlitbě 
nás svěřuje našemu Pánu. Píše, že se učí 
dobře a chce být policistou, aby mohl 
pomáhat chudým a lidem v nouzi. Baví 
ho sport a četba. První dopis končí: 
„Moje srdce přetéká radostí, že vám 
mohu poděkovat.“ 

Vánoční psaní začíná prosbou o požeh-
nání a milost Boží pro nás, abychom 
byli ušetřeni korona viru, jako jsou  
zatím všichni v jeho okolí. Modlí se  
za pevné zdraví o Vánocích a za šťastný 
nový rok. Popisuje, jak proběhnou vá-
noční svátky bez příbuzných, přátel  
a sousedů… Chce vědět, jak je to u nás. 
Doplňuje, že indické školy jsou od listo-
padu stále zavřené, ale jeho samotného 
on-line hodiny baví a tento způsob uče-
ní mu vyhovuje.               

Pro vaši představu připojujeme obrázky 
dětí, Ronaldovu fotografii i kopii jeho 
vysvědčení z druhé třídy. Všem, kdo 
pomáhají svými dary těmto našim adop-
tivním dětem z daleké Indie, patří veliké 
uznání a dík. Takto to oceňuje Dr. De-
rek Fernandes, biskup z Belgaum: 
„Věříme, že Bůh Vaším prostřednictvím 
projevuje lásku našim dětem v bídě  
a v nesnázích. Projevy Vaší účasti se 
jistě odrazí v Božím království, jak si to 
neumíte ani představit. Ať Vás a Vaši 
rodinu Jezulátko zasype tím nejvybra-
nějším požehnáním.“ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                     
                     KM 

Adopce na dálku - pokračování ze str. 13                                                                                       
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Ponožky pro zdravotníky – Lehkým krokem v těžké době! 

DOPORUČUJI, NABÍZÍM 

Na webu farnosti v horní liště po roz-
kliknutí FARNOST vznikla nová zálož-
ka DOPORUČUJI, NABÍZÍM. 
 

Důvod tvorby je shrnut v podtitulu.  
 

Každý z nás má jiné dary, jiné vnímání 
světa, jinou citlivost na věci světské  
i duchovní. Pojďme se o ně podělit.  
Nabídněme ostatním ze svých přebytků 
ducha i duše. Někdy možná i věcí mate-
riálních. Buďme mosty, které spojí člo-
věka s člověkem. 
 

Pater Jiří dal svolení k rozjezdu. Zároveň 
si vyžádal právo veta při uveřejnění  
či stažení jednotlivých položek. Velký 
dík patří Pavlu Pudilovi. Naprogramoval 
tabulku, do které z klidu domova vepíše-
te svoji nabídku. 
 

Celá věc funguje tak, že žijete svůj živo-
ta příběh a najednou „wow“, řeknete si. 
To by se hodilo možná i ostatním. A je 
tu chvíle, kdy zadáte do tabulky Vaše 
obohacení pro ostatní. 
 

Myslím si, že právě tato doba COVIDo-
vá je jako stvořená pro komunikaci  
i tímto způsobem. Možná Vás zarazí, že 
se objevuje políčko pro kontakt. To má 
jediné vysvětlení. Když se druhá strana 
bude chtít doptat na detaily, je to nej-
rychlejší způsob. 
 

Moc Vám přeji minimum ostychu a ra-
dost z radosti druhých. Stejně jako inten-
zitu prožívání současných dnů veliko-
nočních, svatodušních i jakýchkoli 
v mezidobí. 

Pavlína Boháčová 

Již přes rok se naší taneční školy InDan-
ce covidová krize velmi dotýká,  nemů-
žeme tančit a naše nedobrovolná nečin-
nost nás trápí. Zároveň soucítíme se vše-
mi zdravotníky, kteří se naopak za stej-
nou dobu téměř nezastavili. 
 

Jak poděkovat zdravotníkům? Která věc 
denní potřeby by mohla spojovat tato 
dvě povolání? 
 

Ponožky! 
 

Kupte si jedny výjimečné ponožky a my 
dáme druhé, úplně stejné, jednomu kon-
krétnímu zdravotníkovi, a ještě mu 
k tomu přidáme volnou vstupenku  
na naše taneční představení, až se zase 
bude moci tančit.  
 

Vyjádřit poděkování a naději. Proto jsme 
zvolili jednoduchý motiv dvou srdcí, 

červená je barva energie a lásky a modrá 
zase důvěry a klidu.  
 
 

Podpořte projekt a získejte atraktivní 
odměnu 
       

https://www.donio.cz/ponozkyprozdravo
tniky                                                                      
    

              Lenka Preslová 

https://www.donio.cz/ponozkyprozdravotniky
https://www.donio.cz/ponozkyprozdravotniky
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Dobrý Pastýři 

Dobrý pastýři, pravý chlebe, Ježíši, 
smiluj se nad námi: 
živ nás a ochraňuj,                                                                       

doveď nás do věčné vlasti v zemi živých. 
Ty, který všechno víš a můžeš, 

 který nás na zemi živíš,  
uveď své bratry k nebeskému stolu,  

do radosti svých svatých. 
 

(Jan Pavel II.) 
 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 6. 6. 2021. Své příspěvky můžete zasí-

lat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 60 vyjde 20. 6. 2021. 
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