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Stěhování 
Jednou z událostí, kterou někteří lidé 

z Třebechovic pod Orebem bedlivě sle-
dují, je přítomnost čápů. Zapisují si  
do kalendáře, kdy přiletěl pan čáp, kolik 
dní potřeboval na přípravu hnízda, aby 
mohla přiletět paní čápová, kdy a kolik 
vyvedli mladých a kdy se zase místo  
na komíně uprázdnilo, protože odletěli 
na dalekou cestu. Pozorovatelé prožívají 
radost, když je na komíně „plno“, a mí-
vají skleslou náladu, když se místo  
na komíně zase na delší dobu uprázdni-
lo. Čápům samotným stěhování nedělá 
nejmenší potíže, je to jejich každoroční 
praxe. 

Moje stěhování vypadalo úplně jinak. 
Shánění prázdných krabic, přebírání vě-
cí, které jsou na vyhození, od těch, které 
by ještě mohly být užitečné, jednání 
s farníky, kteří se mohli zapojit do stě-
hování, o vhodných termínech a o rozvr-
žení práce. A spousta dalších drobných 
či větších prací s tím spojených jak  
ve farnosti, ze které jsem přišel, tak  
i ve zdejší farnosti. Vymalovaný a ukli-
zený kněžský byt, který jsem zde našel, 
ochotná a trpělivá pomoc několika zdej-
ších farníků při vynášení nábytku a dal-
ších mých věcí nebyla žádnou maličkos-
tí! 

Když Ježíš začínal posílat své učed-
níky, říkal jim slova, která jsme slyšeli  
o jedné červencové neděli. Nařídil jim, 
aby si na cestu nic nebrali, jen hůl.  

 

Ani chléb, ani mošnu, ani dvoje šaty, ani 
peníze do opasku. Z toho, co jsem právě 
popsal, může každý čtenář vytušit, že 
v naplňování tohoto Pánova slova mám 
co dohánět. 

 
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 

I když se stěhování týká pouze kněze, 
je nemyslitelné bez dalších lidí. Děkuji 
tedy za každou pomoc, kterou jsem 
v této souvislosti mnohokrát zakusil. 
Děkuji také za přijetí, kterého se mi  
u vás dostalo. Bez něho by mému stěho-
vání něco podstatného chybělo.  
  

              otec Jan Šlégr  

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Loučení s otcem Jiřím 
P. Jiří Heblt odešel z naší farnosti. 

Poslední ohláškou v neděli 11. května 
2021 byla pro nás smutná zpráva. P. Jiří 

Heblt obdržel od otce biskupa Jana Vo-
kála dekret, ve kterém bylo oznámeno, 
že náš otec Jiří bude od 1. 8. 2021 přelo-
žen do farnosti Pouchov v Hradci Krá-
lové.  

I když víme, že jsme od Pána obdrželi 
velký dar, mohli jsme společně prožít 
s otcem Jiřím ve farnosti celých 12 let, 
přesto nás to překvapilo a bylo nám  
to moc líto. 

Prožili jsme s ním nejen krásné a oboha-
cující duchovní chvíle, provázel nás 
trpělivě ve víře. Byl nám úžasným las-
kavým pastýřem, ale i přítelem. Díky 
němu a Pánu Bohu jsme vytvořili krás-
né různorodé společenství. Budeme rádi 
vzpomínat na jeho mše, promluvy, slav-
nosti, poutě, setkání na faře i doma, na 
výlety, tábory, turistiku, cyklovýlety … 
Tam všude nás doprovázel a žehnal 
nám.  

V neděli 25. 7. jsme se při poslední mši 
svaté v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie s otcem Jiřím rozloučili. Po krásné 

 

Změna ve vedení chrudimské farnosti 

 

       otec Jan Šlégr             František Pilný              otec Jiří Heblt 

                                     starosta Chrudimi 
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mši se slavnostními zpěvy jsme se s ním 
loučili každý sám za sebe, a přitom do-
hromady jako jeho farní rodina. 

Jako poděkování za obětavou službu 
jsme mu předali dárky. Slavnostní fialo-
vý ornát. Věříme, že si na nás vzpomene 

nejen v adventní době a při smuteč-

ních obřadech. Přispěli jsme mu také na 
vybavení jeho nové domácnosti. Ma-
lým, ale velmi cenným dárkem byla 
aktovka s dopisy farníků. Snad ho potěší 
řada osobních vzpomínek a milých 

vzkazů. Nakonec od každého dostal jed-
nu růži, dohromady velkou kytici, která 
symbolizovala naše společenství – vel-
kou farní rodinu a domov. 

Jsme vděčni a děkujeme Hospodinu  
za čas, který jsme s otcem Jiřím mohli 
prožít. Nebylo toho málo. Přejeme mu 
do nové životní etapy Boží požehnání, 
hojnost darů Ducha Svatého, stálou 
ochranu Panny Marie a pevné zdraví! 
Těšíme se na každé další setkání s ním, 
třeba v Pouchově. Ale v Chrudimi ho 
vždycky s radostí uvítáme!  

                                                                                                                        

A. a J. Drahokoupilovi   
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Rozhovor s otcem Janem Šlégrem 

 
 

 Bože, naše skutky svým vnuknutím 
předcházej a milostí provázej, ať vše, 
co konáme, u tebe začíná a tebou končí. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

1. Při mších svatých 1. srpna jste se    
   nám, pane  faráři, zběžně představil.  
   Ne všichni u toho byli, a proto Vás  
   prosíme, abyste nám o sobě  pár  
   informací připomenul. 

Pocházím z Brozan, mám tři bratry a tři 
sestry, sám jsem nejmladší. Jako první 
z naší rodiny zemřela v r. 1976 mamka 
a o devět let později sestra Maruška. 
Většina čtenářů bude asi znát Jirku, 
který býval národním ředitelem Papež-
ských misijních děl a v současné době 
spravuje farnost Vrchlabí. Další souro-
zenci žijí v Malých Svatoňovicích 
(Jana), v Jezbořicích (Josef) a v Pardu-
bicích (Bohouš a Marta). V r. 1984 se 
taťka oženil s Ludmilou Šimonovou, 
která do té doby v rámci svých možnos-
tí pomáhala na zdejší faře. Několikrát 
jsme zde byli na návštěvě za P. Eduar-
dem Seidlem a poměrně pravidelně 
jsme navštěvovali jeho biblické hodiny, 
které bývaly v kostele sv. Michaela. 
Taťka zemřel rok po mé primici  
v r. 2000, nevlastní mamka žije 
v Pardubicích. 

2.  Víme, otče Jene, že jste hned po ma- 
    turitě na pardubickém gymnáziu 
    začal studovat teologii a část svého 
    studia strávil na Nepomucenu 
    v Římě…. 

Po r. 1989 se biskupové rozhodovali, 
jestli v Nepomucenu bude i nadále 
kněžský seminář anebo jestli se z něho 
stane výhradně kolej pro studenty z řad 
kněží. Rozhodnutí padlo ve prospěch 

semináře, což mimo jiné znamenalo 
poslat do Říma několik bohoslovců.  
Na podzim r. 1996 nás tedy přišlo  
do Nepomucena asi deset, protože 
v závěrečném ročníku zůstali už jenom 
tři seminaristé. Byli mezi nimi i moji 
spolužáci z litoměřického Teologického 
konviktu, kde jsme prožili jeden rok 
před vstupem do seminářů v Praze  
a v Olomouci. Kdybych zůstal v Praze, 
měl bych před sebou poslední ročník 
základního teologického studia. Tím, že 
mě pan biskup Karel Otčenášek poslal 
studovat do Říma, protáhlo se mé studi-
um na dva roky. V období od 1996  
do 1998 jsem tedy bydlel v Nepo-
mucenu a navštěvoval Lateránskou uni-
verzitu. 

3. Jak jste pokračoval ve studiích  
a zahajoval kněžskou službu?  

Jáhenské svěcení jsem přijal v červnu 
1998 v katedrále v Hradci Králové. 
Roční jáhenskou praxi jsem konal 
v Třebechovicích pod Orebem a jako 
novokněz jsem přišel do farnosti u ka-
tedrály. Po třech letech mě pan biskup 
Duka poslal do Říma na postgraduální 
studium liturgiky. Bydlel jsem 
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Předali jsme hlavní setře Chrudimské 
nemocnice, paní Medunové 90 párů  
ponožek. Další jdou do pražských ne-
mocnic.  
 
Díky všem za podporu tohoto projektu.                                                 

          
 Lenka Preslová  

v Nepomucenu a navštěvoval Papežský 
liturgický institut na Aventinu, který 
spravují benediktini. Po dosažení licen-
ciátu jsme se s panem biskupem dohod-
li, že budu pokračovat v doktorandském 
studiu. V Římě jsem jako kněz pobýval 
v letech 2002–2008, samotná obhajoba 
byla v únoru 2009. 

4. Náročné vzdělání jste v tomto období    
   dovršil a začal pracovat v Králové- 
   hradecké diecézi.   

Po návratu z Říma jsem bydlel opět  
na děkanství u katedrály v Hradci Krá-
lové, jako administrátor jsem spravoval 
farnost Všestary a byl jsem spirituálem 
na nedaleké církevní základní škole. 
V r. 2015 jsem se stěhoval do farnosti 
Třebechovice pod Orebem, do které 
jsem byl ustanoven jako farář. V letech 
2013–2020, kdy pan biskup Jan Vokál 
byl předsedou liturgické komise ČBK, 
jsem byl sekretářem této komise. 

V současné době je sekretářem LK 
ČBK P. Radek Tichý, mně však zůstala 
na starosti práce na revizi Českého  
liturgického překladu Písma. K tomuto 
tématu bych se případně vrátil 
v některém z dalších čísel farního ob-
časníku. 

Děkujeme za velmi hezký přehled Vaší 
životní dráhy, která Vás teď dovedla 
k nám do Chrudimi. Těšíme se na další 
část rozhovoru, kde jistě rozvedete ne-
jen téma práce na revizi ČLP Písma, 
ale možná nám dáte i nahlédnout do 
prvních dojmů z nové farnosti, do prv-
ních setkání, do svých plánů, do toho, 
co Vás těší a baví, i do toho, s čím Vám 
jako Vaši farníci můžeme pomoci….   
S prosbou o dary Ducha Svatého Vás 
svěřujeme pod ochranu Panny Marie  
a přejeme Vám za celou farní obec, 
abyste se tady brzy cítil doma.  

          EV + KM 

  

 Ponožky pro zdravotníky  

– Lehkým krokem v těžké době! 
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Salvátorská pouť 2021 

7. 8. sobotní nešpory v kostele 

svaté Kateřiny 
Už tradičně patří k duchovní části chru-
dimské Salvátorské pouti zpívané ne-
špory ve slavnostně vyzdobeném koste-
le svaté Kateřiny. I letos jsme dostali 
krásnou příležitost zaposlouchat se  
do starobylých antifon, starozákonních 
žalmů, biblických textů, modliteb se 
slavným Magnificat na závěr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do skutečné slavnosti nás uvedl otec Jan 
krátkou promluvou a požehnáním origi-
nálem obrazu Nejsvětějšího Salvátora. 

Každý z přítomných se mohl poklonit a 
poděkovat Spasiteli, ochránci našeho 
města, před jeho vystaveným obrazem.                      
                    KM           

Poutní bohoslužba v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie  
v 10 hodin 
 

Loňská a letošní chrudimská pouť se 
významně lišily od předchozích poutí. 
V roce 2020 bylo nutné respektovat vel-
ká omezení z důvodu koronavirové pan-
demie. Letošní pouť 2021 byla spojena 
s očekáváním, neboť celebrantem mší 
svatých byl nový kněz naší farnosti 
P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D. 

Hlučné pouťové atrakce vloni na ná-
městí nebyly, letos byly z velké části 
přemístěny na periferii Chrudimi. Zde 
připojuji svoje skromné přání, aby to tak 
zůstalo napořád. 
My, co míříme do chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie, spatřujeme smysl poutě 
hlavně v osobním setkání s Bohem  
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v širokém společenství  
s přespolními návštěvníky 
chrudimské salvátorské 
pouti.  
Pouť je vždy po roce místo 
k zastavení, zamyšlení, roz-
jímání, požehnání, obohace-
ní, znovu nasměrování……. 
Dnem 1. srpna 2021 přebral 
štafetu duchovní služby 
v naší chrudimské farnosti 
otec Jan, tak jako před dvanácti lety 
otec Jiří. Pouť byla jistě dobrá příleži-
tost pro otce Jana uvidět farnost v celé 
její šíři. Odcházející otec Jiří si  

k Salvátoru  
– Spasiteli 
vytvořil 
pevný 
vztah a byl 
rád, že zde 
tato poutní 
tradice 
existuje. 
Toto posel-
ství, mimo 
jiných, 
nám také 
zanechal. 
Navzdory 
zmítajícmu 
se světu, 
my věřící 
v Boha, 
kterého 
nám přiblí-

žil Ježíš, máme stálou KOTVU, která 
nás drží, spojuje, sjednocuje. Nikdy ne-
jsme sami. Ve víře, v duchovním bohat-
ství a společenství máme největší DAR, 
jaký kdy, kdo může mít. Když jsem se 
v kostele po všech lidech rozhlížela, 
uvědomila jsem si, jak jsme každý jiný, 
ale jak se vzájemně doplňujeme a máme 
se rádi, a to i napříč generacemi. A to 
není v dnešní době úplně samozřejmé; 
proto si farního společenství velice  
vážím.  
Otci Janovi jistě všichni přejeme, aby se 
v naší chrudimské farnosti cítil dobře, 

nacházel ve zdejším společenství,  
v Bibli a před svatostánkem posilu, po-
žehnání a všechny potřebné duchovní 
dary. Přejeme mu ze srdce, aby od nás 
farníků zažíval přijetí, porozumění, lás-
ku, povzbuzení a aby se cítil mezi námi 
jako otec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mše svatá byla naplněna hudbou  
a zpěvy, tóny velmi vytříbenými. Ačko-
liv jsem laik, troufám si to tvrdit. Zjisti-
la jsem, že nejen na mne tato hudební 
součást mše svaté silně působila. A při-
spěla k prožívání vzácných chvil. Všem 
hudebníkům a zpěvákům pod vedením 
MgA. Tomáše Židka, Ph.D. patří velký 
dík, protože věnují svůj volný čas, aby 
druhé povznesli a udělali jim radost. 
Velký obdiv patří velice krásným květi-
novým aranžím před hlavním oltářem. 
Já sama jsem si z pouti odnesla radost, 
požehnání a posilu.                             
 

             Blanka Kelková  



S t r á n k a  8    S a l v á t o r  

Nejen krásná hudba, květiny,  
ale také kroj chválí Pána 

Pocházím z obce Milotice u Kyjova, kde 
je zvykem účastnit se hodových mší sva-
tých v kroji, tak mi právě toto na slavné 
Salvátorské pouti v Chrudimi chybělo. 
Na Slovácku se totiž právě krojem chce 
více zdůraznit slavnost, kterou obec  
či město právě slaví. 
 

Kyjovský kroj má v sobě hodně červené, 
modré a bílé barvy, tedy naše barvy ná-
rodní. Dříve byl určen jako moravský 
národní kroj. Samotný kroj se skládá  
z mnoha částí dle konkrétní příležitosti, 
rodinného stavu jeho nositele nebo roč-
ního období. 
 

V Chrudimi jsem se již mohla zúčastnit 
dvou Salvátorských poutí, ale až  

na svoji v pořadí třetí pouť se mi podaři-
lo připravit kompletní kroj se všemi jeho 
součástmi. Pro tento účel k nám přijela  
i moje nejstarší sestra, která mne do kro-
je oblékla. Při páteční zkoušce nám trva-
lo oblékání skoro celou hodinu, ale  
v samotný slavnostní den jsme tento 
úkon zvládly již za necelých 45 minut. 
Přestože člověk v kroji cítí jisté nepo-
hodlí (nemůže se v něm například posa-
dit), pociťuje současně díky němu vnitř-
ní radost z toho, že se v onu chvíli účast-
ní nevšední události, a o to intenzivněji 
může slavnostní mši svatou prožít.  
 

Jsem moc ráda, že jsem v kroji z mé 
rodné obce mohla potěšit naše chrudim-
ské farníky, ale i ostatní poutníky, kteří 
na slavnostní mši svatou přicestovali.  
                                                                                                                                     
             Anežka Selláková  

 

Salvátorská pouť 2021 
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Salvátorská pouť v Chrudimi    
– v roce 2021 krojovaná 

Opět nastal čas Salvátorské pouti, hlavní 
pouti chrudimské farnosti, a tak je tu 
jedna z příležitostí vynést na světlo Boží 
tradiční oděv – kroj. 
 

Je to asi dvanáct let, kdy jsem se po ná-
vštěvě Jízdy králů ve Vlčnově rozhodla 
pořídit si vlastní kroj, neboť pohled  
na ty krásné, tradičně a zároveň honosně 
oblečené účastníky bohoslužby mě zcela 
fascinoval. Původně jsem si myslela, že 
kroj se dá pořídit jen z tradičních krojo-
vých oblastí (Haná, Kyjov, Podluží, 
v Čechách Chodsko), ale studium litera-
tury, starých fotografií a muzejních sbí-
rek mě naprosto vyvedlo z omylu. Zjisti-
la jsem, že i na Chrudimsku se přibližně 
do konce 19. století nosil tradiční oděv 
dnes označovaný jako kroj. Pořídila 
jsem si tedy sváteční ženský kroj 
z Chrudimska, který se skládá z košile 
s krejzlíkem, na košili se obléká broká-
tová nebo soukenná vyšívaná šněrovač-
ka s přepínacím páskem (zámek). Kroj 
dále tvoří dvě až tři spodničky, sukně do 
půl lýtek z plátna, brokátu či kanafasu  
a zástěra (fěrtoch) z brokátu, batistu ne-
bo z bavlněného vyšívaného tylu. Kroj 
doplňuje šátek přes ramena, korále  
na krk, pletené punčochy, boty se zava-
zováním na nártu a malý šáteček do ru-
ky, do kterého se balí kancionál či mod-
litební knížka. 
 

Na rozdíl od moravských krojů, výcho-
dočeský kroj umožňuje větší variabilitu 
sukní a zástěr. S postupem času jsem si 
pořídila více sukní i zástěr, jejichž auto-
rem je moje mamka. A tak v létě nosím 
brokátové nebo bavlněné sukně, v zimě 
pak teplejší kanafasky. Vždy se snažím, 
aby barvy, alespoň na zástěře či šátku, 

odpovídaly barvě liturgického období 

nebo barvě spojené s konkrétním svát-
kem či slavností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na letošní velkou mši Salvátorské pouti 
jsem zvolila bílou zástěru, modrou sukni 
a modré šněrování na střevících. Bílá je 
liturgická barva svátku Proměnění Páně 
a modrá barva je tradičně spojována 
s Pannou Marií, které je zasvěcen hlavní 
chrudimský chrám. Kroj nosím do kos-
tela velice ráda, protože je pro mě zna-
mením úcty k tradici i úcty k samotné 
bohoslužbě.   

       Lucie Benedikta Petrusová  
 

 Salvátorská pouť 2021  
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Pozvánka k sestrám do Hoješína 

Milí farníci z Chrudimi, 

nedávno bylo pár farníků z Chrudimi  
na obnově o sestře Elišce Pretschnerové. 
Vyzvali nás, ať napíšeme do vašeho far-
ního časopisu, že už zase na Hoješíně 

fungujeme. Ano, z milosti Boží se nám 
podařilo nově zrekonstruovat náš zá-
mek, do kterého se musely vystěhovat 
naše starší spolusestry ze Slatiňan, a to  
v roce 1958. Dnes je možné do našeho 
Domu sestry Elišky přijet na duchovní 
odpočinek, na exercicie nebo na rodin-
nou či farní dovolenou. Je před námi 
taky duchovní setkání pro děvčata (3. 9. 
- 5. 9.), pro manžele  (10. 9. - 12. 9.)  
a pro kluky  (8. 10. - 10. 10.). Na všech-
ny tyto akce vás srdečně zveme. Bližší 

informace se můžete dovědět na našich 
stránkách www.hojesin.signaly.cz. 

Zároveň neodmítáme žádnou pomoc  
pro údržbu domu i areálu. Většinu věcí 
si děláme sami, tak pokud se budete 
chtít přidat k našim dobrovolníkům, vel-
mi to uvítáme. 

Přeji vám milostiplný čas odpočinku, 
který je před námi. Nedávno jsem četla 
krásný výrok k dovolené od Jana Pavla 
II. a to bych vám taky chtěla popřát: 
„Jde o to, aby odpočinek nebyl únikem 
ke zbytečnostem, aby to nebyl promar-
něný čas. Je potřeba, aby byl naplněn 
novým obsahem..."                       
           s. Gratia z Hoješína 
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Přehled akcí v katolických kostelích 
 
 

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 bude otevřen od 9 do 17 hodin. 

V tuto dobu bude možno vystoupit na věž chrámu. 

V 11 hodin: komentovaná prohlídka interiéru kostela a epitafů. 

Ve 14 hodin: komentovaná prohlídka jeho exteriéru. 

 V 15 hodin: komentovaná prohlídka sloupu Proměnění Páně na Resselově  
  náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel svatého Michaela archanděla a kostel svaté Kateřiny 

bude také možno navštívit od 9 do 17 hodin. 

   

 Den otevřených památek 18. 9. 2021 
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Vážení a milí farníci, 

rád bych vás v tomto čísle pozdravil 
ještě tímto psaním. Začátek školního 
roku bývá příležitostí k zahájení mnoha 
činností, které během prázdnin zpravi-
dla nebývají. Právě jim bych chtěl nyní 
věnovat pozornost. Letos to považuji  
za důležitější než jindy, protože omeze-
ní farních aktivit trvalo déle než jedny 
letní prázdniny, a k tomu jsem ještě 
uprostřed léta vystřídal dosavadního 
faráře P. Jiřího Heblta. 

Pořad pravidelných bohoslužeb zůstává 
beze změny. V kostele Nanebevzetí 
Panny Marie je mše v neděli v 8.30, 
v pondělí a v pátek v 18.00, v sobotu 
v 7.30 hodin; u sv. Kateřiny je mše 
v neděli v 18.00, ve středu v 7.30  
a ve čtvrtek v 18.00 hodin. V úterý 
budou mše pouze příležitostně a je-
jich konání bude zveřejněno v ne-
dělních ohláškách. V neděli je pravi-
delná bohoslužba v 10.30 ve Vejvano-
vicích a ve filiálních kostelích jsou so-
botní mše dle uvedeného rozpisu - viz 
tabulka dole (na této stránce). 

Dále bych rád uvedl několik dalších 
bohoslužeb na místech, kde se konají 
jen příležitostně. U Kříže bude v úterý 

14. 9. v 18.00 pouť, v pondělí 20. 9. 
v 16.00 bude posvícení v topolské 
kapli, v úterý 28. 9. v 16.00 bude po-
svícení v Úhřeticích, ve středu 29. 9. 
v 18.00 bude pouť u sv. Michaela 
(program začne už v 17.00 přednáš-
kou dr. Pavlíka, po mši bude kulturní 
program, na kterém vystoupí sbor 
Salvátor); 2. 11. budou bohoslužby 
v 7.30 u sv. Michaela, v 16.00 u Kříže 
s pobožností za zemřelé a v 18.00 
v arciděkanském kostele. 

První mše pro rodiny s dětmi (dětská 
mše) bude v úterý 31. srpna v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Toto datum 
je vybráno záměrně, protože první nedě-
li v září jsou Obžínky. Bohoslužba by 
začala už v 17.00, aby se jí mohly zú-
častnit i menší děti. Vybízím děti, aby si 
s sebou přinesly školní aktovky, které 
při této mši požehnáme. Další dětské 
bohoslužby plánujeme na neděle  
26. 9., 7. 11. a 5. 12. 

V závislosti na rozhodnutí vedení zdej-
ších domovů důchodců, nemocnice  
a hospice budou obnoveny pravidelné 
bohoslužby také v těchto zařízeních. 
V Senior rezidenci jsou mše už nyní 
první a třetí středu v měsíci v 15.00  

Dopis otce Jana farníkům  

2021 Pouchobrady Kočí Tři Bubny Markovice 

Září 
4. 9. v 18.00  
posvícení 

11. 9. v 18.00 
18. 9. v 18.00  
posvícení 

25. 9. v 18.00 

Říjen 2. 10. v 18.00 9. 10. v 18.00 16. 10. v 18.00 23. 10. v 18.00 

Listopad 6. 11. v 17.00 13. 11. v 17.00 --- 27. 11. v 17.00 

Prosinec 4. 12. v 17.00 11. 12. v 17.00 --- --- 
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a v nemocnici první středu v měsíci 
v 14.00; na ostatních místech se snad 
konání bohoslužeb obnoví, jak bývalo 
dřív: v Domově seniorů druhou a čtvr-
tou středu v měsíci v 15.00 a každý 
čtvrtek v hospici v 15.00 hod. 

Podobně jako bylo dosud zvykem, mů-
žete si zadat úmysl k slavení mše sva-
té (mešní intenci) v sakristii kostela 
nebo ve farní kanceláři. Mše svaté se 
mohou sloužit za živé i za zemřelé, 
když máme velkou radost, ale i když 
nás či naše známé něco trápí. Možná, že 
někoho potěšíte, když za něho např.  
u příležitosti jeho narozenin či svátku 
necháte sloužit mši svatou. 

K službě faráře patří také návštěvy ne-
mocných. Pán Ježíš nemocné uzdravo-
val a církev má v tomto poslání pokra-
čovat. Rád bych vás tedy požádal  
o kontakt na farníky, kteří se ze zdra-
votních důvodů nemohou účastnit 
bohoslužeb, abych je mohl navštívit, 
pomodlit se s nimi, přinést jim eucharis-
tii a nabídnout i další svátosti. 

Životně důležité setkání s milujícím 
nebeským Otcem nám Pán ukryl do svá-
tosti smíření. Proto chci, abyste věděli, 
že příležitost ke svátosti smíření máte 
půl hodiny před každou mší svatou, 
na první pátek v měsíci už od 16.00 
hodin, stejně tak i před Dušičkami 
v pátek 29. října. Pokud by bylo potře-
ba, je možné se na termínu slavení této 
svátosti domluvit také individuálně. 

Pokud jde o adorace, budu rád, když se 
zapojíte do těch celodenních, které bu-
dou na první pátky od 8.00 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Od září 
počítáme s obnovením středečních 
adorací v kapli na faře, začínají 
v 19.00 a budou první středu v měsíci. 
Jedná se tedy o 1. září, 6. října, 3. lis-

topadu a 1. prosince. V době, kdy 
účast na bohoslužbách byla početně 
omezena, byla možnost eucharistické 
adorace v neděli a ve čtvrtek večer. 
S těmito adoracemi od září už pokračo-
vat nebudeme. Na eucharistickou ado-
raci od 17.30 budete moci přijít nejen 
v pátek do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, ale také ve čtvrtek do kostela 
sv. Kateřiny. 

Výuka náboženství bude v nastávají-
cím školním roce probíhat dle uvedené-
ho rozpisu. Děti z MŠ a z prvního stup-
ně ZŠ bude učit B. Novotná, žákům 
z druhého stupně ZŠ bych se věnoval 
sám. Zapisování na hodiny náboženství 
bude od 1. září, samotná výuka začne 
16. září. Vyučovat se bude na faře  
ve čtvrtek od 15.15 (MŠ a 1. třída)  
a od 16.15 (4. a 5. třída); v pátek  
od 13.30 (2. a 3. třída) a od 14.30 
(druhý stupeň ZŠ). 

Byl bych rád, kdyby mládež z naší far-
nosti mohla prožít hezké chvíle s věřící-
mi vrstevníky ve spolču. Na farním we-
bu bude od 1. září možné přihlásit 
starší děti na spolčo (druhý stupeň 
ZŠ, učni a středoškoláci). Podle zájmu 
bychom pak upřesnili, jestli spolčo  
bude, jestli bude jen jedno a kdy by pří-
padně bylo první setkání. Předběžně by 
se jednalo o páteční večer po mši. Pro-
sím tedy rodiče, aby i tomuto formuláři 
na farním webu věnovali pozornost. 
Zároveň bych mladé lidi z naší farnosti 
chtěl pozvat na Večer mladých, který 
bude v pátek 24. září v Chrudimi. 
Začíná mší v 18.00 a pak pokračuje 
na faře. 

Rád bych také zmínil úklid kostela Na-
nebevzetí Panny Marie, který je 
v nejbližších měsících plánován na tyto 
úterky od 16.00: 21. 9., 19. 10., 16. 11. 

pokračování na str. 14  
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Od září bude opět možné obnovit spo-
lečné uklízení fary. Budu rád, když se 
podle svých možností zapojíte. 

K pravidelným aktivitám patří také po-
řádání poutí. Jednu připravují rodiče 
pro menší děti, uskuteční se v říjnu 
(termín bude upřesněn později), bude se 
putovat z Luže ke kostelu Zvěstování 
Panně Marii v Dolech. Druhá pouť, 
která se zaměřuje spíše na dospělé, 
nás přivede na několik míst z farností, 
ve kterých jsem dříve působil. Nedale-
ko Hradce Králové je farnost Všestary, 
do které spadají čtyři kostely. Dva 
z nich bychom navštívili, protože svým 
zasvěcením mají blízko arciděkanskému 
kostelu: ten na Chlumu je totiž zasvěce-
ný Proměnění Páně, ten v Nedělištích 
zase Nanebevzetí Panny Marie; a přes-
tože se jedná o malé vesnice, jsou oba 
kostely památkově velmi krásné. Naše 
cesta by vedla také do Třebechovic, 
abychom se podívali na výstavu 
v tamějším muzeu, která souvisí 
s letošním 250. výročím od posvěcení 
kostela ve stávající podobě. Výstava 
probíhá ve spolupráci mezi farností, 
Třebechovickým muzeem betlémů  
a Centrem regionálních církevních dějin 
FF UHK. Samozřejmě bychom nevyne-
chali ani světoznámý betlém, který před 
pěti lety prošel generálním restaurová-
ním. Pouť bude v sobotu 25. září, po-
drobnější informace najdete na far-
ním webu začátkem září. 

Ještě bych rád zmínil dvě události, které 
souvisejí s měsícem září. V neděli 5. 9. 
od 19.00 bude v kostele sv. Kateřiny 
letní duchovní koncert v provedení 

Salvátora. A na sobotu 18. 9. je  
pro letošní rok stanovený Den pamá-
tek. V zářijovém vydání Chrudimského 
zpravodaje najdete podrobnější pro-
gram. 

Stránky tohoto občasníku nabízejí po-
zvání k dalším pastoračním aktivitám, 
na které je život zdejší farnosti poměrně 
bohatý. Děkuji všem, kteří se těmto čin-
nostem věnují. Doufám, že se mi podaří 
pozvat někoho, kdo by v adventní době 
mohl vést v naší farnosti duchovní  
obnovu. 

Chtěl bych také poděkovat mnoha farní-
kům, kteří se nezištně a někdy i dlouhá 
léta zapojují do různých farních činnos-
tí. Zároveň chci využít této příležitosti  
a dát jim možnost vyjádřit se, jestli je 
stále v jejich silách a možnostech zastá-
vat ve farnosti to, co konají, popř. jaká 
změna by jim pomohla. 

Rád bych se na vás obrátil ještě s jednou 
prosbou. Jsem v Chrudimi pár dní  
a myslím si, že by mi pomohlo získat 
větší vhled do radostí a starostí zdejší 
farnosti, pokud byste si našli chvilku 
času a odpověděli mi na následující 
otázky: 

Co se mi na životě a činnosti farnosti 
líbí? 

Co se mi na životě a činnosti farnosti 
nelíbí? 

Co mi ve farnosti schází? 

Co si myslíte, že jako farnost můžeme 
nabídnout městu (obcím), ve kterých 
žijeme, a co konkrétně pro to můžete 
případně udělat vy? 

K vašim odpovědím bych rád předem 

Dopis otce Jana farníkům  

pokračování ze str. 13 
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poznamenal, že je budu číst jen já 
(farář), můžete je vhodit do připravené 
schránky uprostřed kostela na stole 
nebo napsat emailem, odpovědi mo-
hou být anonymní; obecnou formou 
(heslovitě) seznámím farnost s výsledky 
odpovědí na nástěnce v kostele. Své 
odpovědi odevzdejte nejpozději v neděli 
19. září 2021. 

Byl bych velice rád, kdyby se nám  
v čase, který nám Pán dává, abychom 
ho spolu prožili, podařilo ujít kus cesty, 

kdy se každý přiblížíme k Božímu krá-
lovství. 

Těším se na spolupráci. Denně vás 
všechny svěřuji do Božích rukou. 

                                                                                                 
P. Jan Šlégr 

                                                                                    
mobil: 604 911 341 

                                                                      
e-mail: don.jan@seznam.cz  

 

Název Den, hodina Místo Termín 
Kontakt pro 
nové zájemce 

Farní evangelizační buňka 
Pondělí, 
19.00 

Farní sál každé pondělí 
p. Jaroslav 

728 125 232 

Modlitby maminek 

na mateřské dovolené 
Úterý, 9.30 Farní sál dle domluvy 

p. Katarína 

731 478 134 

Setkání seniorů  Úterý, 15.00 Farní sál 5. 10., 9. 11. 

M. Šmídková 
607 593 884, 
P. Pudilová 
605 151 248 

Setkání nad Biblí Středa, 19.00 Farní sál 
8. 9., 13. 10.,  
27. 10., 10. 11., 
24. 11., 18. 12. 

Pavel Starý 
605 220 052 

Net for God Pátek, 19.00 Farní sál 
24. 9., 29. 10.,  
26. 11., 17. 12., 
28. 1. 

  

Zkouška chrámového sboru Úterý, 19.00 Kůr NPM 
každých 14 dní, 
poprvé 21. 9. 

Tomáš Židek 
737 758 881 

Farní kavárna Neděle, 9.30 Farní sál 
každých 14 dní, 
poprvé 5. 9. 

J. Vostrovský 
608 740 223 

 Pravidelné pastorační aktivity farnosti  

mailto:don.jan@seznam.cz
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Kriste, buď se mnou,  

Kriste, buď přede mnou,  
Kriste, buď za mnou,  
Kriste, buď ve mně.  

Kriste, buď, kde lehám,  
Kriste, buď, kde sedám,  

Kriste, buď, kde vstávám. 
Kriste, buď v srdci každého myslícího na mne,  

Kriste, buď v ústech každého mluvícího o mně,  
Kriste, buď v každém oku vidoucím mne,  
Kriste, buď v každém uchu slyšícím mne. 

  
(Podle „Hymnu sv. Patrika“)  

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 7. 11. 2021. Své příspěvky můžete 

zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 62 vyjde 21. 11. 2021. 

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

