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N a  c e s t ě  

     V polovině října letošního roku papež 
František zahájil biskupskou synodu  
o synodalitě. Jedná se o institucionální 
nástroj v církvi, někdo si možná vzpo-
mene, že v nedávné době byla např. sy-
noda o eucharistii či o mládeži. Od toho 
je pak odvozena synodalita jako způsob 
soužití Božího lidu. V českém prostředí 
je potřeba ještě upozornit na termín 
„synod“, který 
v Českobratrské 
církvi evangelické 
znamená nejvyšší 
správní orgán. 
     

   Slovo synoda  
pochází řečtiny  

skládá se z před-
pony „s“ a podstat-
ného jména „cesta“. 
Označuje společně 
prožívané putování 
Božího lidu. 

 

Právě probíhající 
synoda je výjimečná tím, že v určité fázi 
se do ní mohou zapojit všichni pokřtění 
v každé farnosti na celém světě. Má 
svou organizační strukturu od generální-
ho sekretariátu v Římě přes národní  
a diecézní tým k farnímu koordinátoro-
vi. Novum této synody je duchovní kon-
verzace v Božím lidu, která probíhá 

v malých skupinách a zaměřuje se  
na jedno z deseti nabízených témat. 

 

Práce v malých skupinách počítá 
s třemi setkáními: při prvním se vybere 
jedno z deseti témat, kterým se chceme 
zabývat ve vztahu k farnosti, diecézi, 
církvi; při druhém setkání po modlitbě  
a čtení z Písma následuje na základě 
vlastní zkušenosti první kolo sdílení 
k vybranému tématu, chvíle tiché mod-

litby, druhé kolo 
sdílení např. toho, 
co jsem si uvědomil 
při naslouchání dru-
hým, setkání se za-
vrší modlitbou; třetí 
setkání má podobný 
průběh jako druhé, 
jen je doplněno  
vypracováním pí-
semného souhrnu.
Pro chvíle sdílení  
je stanoven limit  
3 min./os., stejný 
čas je vyhrazen  
i pro tichou modlit-

bu. Smyslem setkání je nejprve popsat, 
čím jako Boží lid žijeme, a pak se ptát 
Ducha svatého, jakými cestami nás chce 
vést. 

 

Vydejme se i my na cestu, ke které 
nás papež vybízí! 

                                                                                                   Otec Jan Šlégr 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Společné farní poutě jsou v naší farnosti 
dobrou tradicí. Tentokrát nás P. Jan 
Šlégr pozval na některá místa, kde  
v minulosti působil jako jáhen nebo 
kněz, dvě z nich jsou v naší zemi  
dokonce proslulá. 

Nejprve jsme po společné modlitbě ran-
ních chval a růžence dorazili autobusem 
do Třebechovic pod Orebem. V Muzeu 
betlémů nám oči přecházely nejen  
nad krásou, propracovaností a   důmysl-

ností slavného Proboštova betléma, ale 
mohli jsme obdivovat také další vysta-
vené betlémy, např. ze skla nebo z chle-
ba. Zajímavý výklad jsme dostali v prv-
ním patře muzea, kde byla výstava týka-
jící se 250. výročí posvěcení farního 
kostela sv. Ondřeje. Navíc jsme se moh-
li rozhlédnout z terasy tohoto muzea, 
odkud je vidět na všechny třebechovic-
ké věže – na sv. Ondřeje, evangelický 
kostel, radnici a také na Oreb, malé ná-
vrší s kostelem Těla a Krve Páně.  

V kostele sv. Ondřeje jsme se od našeho 
průvodce Petra Polehly dozvěděli něco 
z historie a zaposlouchali jsme se  
do malého varhanního koncertu. Na far-
ní zahradě jsme si dopřáli nejen oběd  

z vlastních zásob, ale i kávu, kterou nám 
s milou pozorností připravil nový třebe-
chovický farář P. Marek Poláčik. Mohli 
jsme si v klidu spolu popovídat (což je 
pro každé lidské společenství důležité), 
prohlédnout si zahradu a navštívit farní 
kapli. 

Když se řekne Chlum u Hradce Králo-
vé, mnozí se rozpomenou, že se v hodi-
ně dějepisu mluvilo o jakési slavné 
bitvě. Místní znalec pan Martin Hájek 
nám podal mnohem podrobnější a barvi-

tější popis i vysvětlení toho, proč 
k bitvě v roce 1866 došlo a jak souvise-
la s tehdejší pruskou, rakousko-
uherskou i celoevropskou politikou.  
P. Jan nám k tomu přečetl i záznamy  
z místní farní kroniky. Vnímali jsme 
zvláštní kontrast mezi příjemným, až 
útulným prostředím kostela a dramatic-

 

Zářijová farní pouť 
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kou a smutnou historií tohoto místa. 
Pomodlili jsme se litanie k Nejsvětější-
mu Srdci Ježíšovu za oběti tehdejší 
tragédie i za všechny lidi, kteří podobně 
zbytečně ztrácejí život v současných 
válečných konfliktech.  

Na Chlumu je kostel Proměnění Páně, 
zatímco kostel v Nedělíštích, kam jsme 
se vypravili potom, je zasvěcený Nane-
bevzetí Panny Marie. Náš pan farář nám 
připomněl, že v Chrudimi na náměstí to 
máme „dva v jednom“.  Měli jsme čas si 
prohlédnout exteriér i interiér kostela – 
krásná je např. socha Panny Marie  
venku za presbytářem. Zajímavá je  
i souvislost dvou bočních oltářů. Jak 
nám řekl P. Jan, podle výkladu restaurá-
tora obraz setkání Panny Marie se  
sv. Alžbětou na jednom oltáři ukazuje 
pohostinnost a druhý obraz, na kterém 

je Panna Maria se 
sv. Annou, připo-
míná význam 
vzdělání. Mši sv. 
jsme slavili spolu 
s místními farní-
ky. Potěšilo nás 
nejen nádherně 
zazpívané Schu-
bertovo Ave Ma-
ria během boho-
služby, ale udělal 
nám radost i míst-
ní farník, který 
nám po mši zahrál 
na klarinet.  Díky 
za pouť a těšíme 
se na další! 

 

        Pavel a Kateřina Starých  

  

Mám moc 
ráda poutě. 
Ne ty, kde 
vám létají 
atrakce  
nad hlavou, 
prodíráte se 
mezi stánky  
a do uší vám 
vříská hudba 
„z Marsu“, 
ale takové, 
které probí-
hají v klidu  
a prožitek 
z nich vám 
na dlouho 
utkví 
v paměti. 

Nemusí to být ani daleko. I v našem 
okolí jsou překrásná místa a na jedno 
jsme se – my, přítelkyně z kostela, – 

vydaly. Tentokrát jsme nešly pěšky, 

jako jsem chodívala s maminkou, ale 
nasedly jsme do auta a za chviličku 
jsme byly na místě (ani jsme se nestači-
ly cestou pomodlit…), už jsme stanuly 
v parku, ve dveřích rozzářeného kostela. 
Svítil čistotou, výzdoba se nedala pře-
hlédnout a skupinky trousících se lidí 
mě potěšily. 

Usedly jsme do lavice a můj pohled pa-
dl na oltář s velikým obrazem svatého 
Michaela,  jemuž je kostel zasvěcen. Po 
stranách zdobí oltář krásné zlaté sochy  

Třikrát k pouti ke svatému Michaelu 29. 9.   

 
pokračování na str. 4 
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Třikrát k pouti ke svatému Michaelu 29. 9.  

 
 

archandělů Rafaela a Gabriela. Historií 
kostela začínal program v přednášce  
dr. Pavlíka, kterou jsem s napětím oče-
kávala. Každý, kdo pana Pavlíka ale-
spoň jednou slyšel přednášet, ví, jaký 
vynikající znalec dějin, památek a křes-
ťanství on je, jak strhujícím způsobem 
své znalosti umí předávat. Mluvil sro-
zumitelně, s přehledem a poutavě, tak 
jsme vydržely nehnutě sedět a bez de-
chu poslouchat téměř hodinu všechny 
zajímavosti, nejdůležitější data, jména  
a příběhy svázané s tímto svatým mís-
tem. Uzrálo ve mně přesvědčení, že je 
důležité věnovat své díky i svatým an-
dělům, kteří nás ochraňují a provázejí. 
Tak na ně nezapomínejme. 

  Další částí programu byla mše svatá, 
kterou sloužil náš pan farář, otec Jan 
Šlégr. Probíhala ve slavnostním duchu 
a za díkůvzdání andělům. Cítila jsem 
radost smíšenou s hrdostí, že patřím  
do společenství chrudimských farníků, 
kde se cítím dobře a kde nacházím  
oporu. 

  Naši pouť zakončil koncert 
v provedení sboru Salvátor.  To byla 
nádherná tečka za celým programem – 
co to říkám „tečka“, to byla  
„bomba“…. V životě jsem neslyšela tak 
krásně zpívanou státní hymnu jako ten 
večer. Pro mne to byl největší zážitek 
toho dne. 

Díky všem, kteří přispěli k tak krásné-
mu průběhu michaelské pouti.  

             Marta Valentová 

 
Dnešní doba nepřeje klidu a vnitřní 
spokojenosti. Odevšad se na vás valí 
katastrofické zprávy, covid zase nabírá 
na mohutnosti a okolnosti kolem letoš-
ních voleb také mnoho positivního ne-

přinášejí. 

  A najednou se stane zázrak, který 
přinese alespoň na chvíli zklidnění,  
zastavení a pokoj do duše. Ten zázrak 
se stal v chrudimském kostelíku, který 
je zasvěcen svatému archanděli Micha-
elovi, jehož památka se slaví právě  
29. září a na jehož počest byla celá 
slavnost uspořádána. 

 V současnosti se už tento kostel vyu-
žívá málo, v parku, kde stojí, působí 
zasmušilým, až smutným dojmem. O to 
víc jsem byla překvapena, když jsem 
zjistila, jak je uvnitř hezky a útulno… 

 Celý večerní program zahájil pan dok-
tor Pavlík už tradičně vysoce fundova-
nou, poutavou a na několika místech 
humorem okořeněnou přednáškou. Pro-
vedl nás historií tohoto místa od jeho 
založení, a hlavně posvěcení před pěti 
sty lety až do současné doby, ukázal 
nám vše v dějinných a časových souvis-
lostech. 

 Následovala mše svatá jako výraz 
poděkování svatému archandělu Micha-
elu za ochranu a pomoc v těžkých chví-
lích. Bohoslužbu celebroval náš nový 
kněz – otec Jan Šlégr, se kterým se  
pomalu sžíváme a už nyní víme, že bu-
de důstojným nástupcem otce Jiřího 
Heblta. 

  Mši provázel hudbou a zpěvem chru-
dimský sbor Salvátor pod vedením diri-
genta a regenschoriho T. Židka a mohu 
říci, že to bylo velmi krásné a působi-
vé… 

Celý program byl ukončen jejich hodi-
novým koncertem. Zpívají krásně,  
za výsledkem je vidět mnoho práce  
a úsilí, ale také veliké nasazení a správ-
né vedení p. Židka, velké hudební osob-
nosti. Do vínku se mu dostalo jak hu-
debního nadání, tak schopnosti nebo 
daru s nakažlivým elánem i humorem  
o hudbě zasvěceně hovořit. Na reper-

 

pokračování ze str. 3 
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toáru ten večer byly nejen skladby  
starých mistrů, ale soubor se nechal 
inspirovat i českým prostředím a nejed-
nomu posluchači ukápla slza:  Modlitba 
pro Martu ze šedesátého osmého a pak  
i osmdesátého devátého, slavná chru-
dimská Dej nám Pán Bůh zdraví v tom 
chrudimském kraji, dej… A na konec 
naše krásná česká hymna autorů J. K. 
Tyla a Ladislava Škroupa. 

 Když vše skončilo, myslím, že se vět-
šině z nás nechtělo domů, postávali 

jsme v hloučcích a doznívalo v nás to 
krásné, co jsme právě prožili. 

 Při východu z kostela do již podzimní 
tmy jsem měla náhle pocit, že svět je 
vlastně v pořádku, když lidé obdaření 
výjimečnými dary se dokážou o ně po-
dělit a udělají radost ostatním.  

 Tak veliký dík, Michaeli archanděli, 
že jsi nás dal dohromady a umožnil 
s tebou prožít krásný zářijový podvečer. 

        Olga Korečková 

 

Pět set let kostela sv. Michaela 

 

Pozdně gotický hřbitovní kostel sv. Mi-
chaela v Chrudimi slaví letos pětisté vý-
ročí svého vysvěcení. Byl postaven 
v době, kdy se Chrudim rychle rozvíjela, 
ve městě žilo téměř čtyři tisíce obyvatel. 
Čtyři kostely – Nanebevzetí Panny Ma-
rie, sv. Kateřiny, Povýšení svatého Kříže 
a dnes již neexistující kostel sv. Jana 
Křtitele – s přilehlými hřbitovy již potře-
bám města nedostačovaly. Proto chru-
dimská obec v listopadu 1518 zakoupila 
od vdovy Kateřiny Šíchové zahradu vý-

chodně od centra města. Následujícího 
roku zde byla zahájena stavba kostela. 
Kostel dokončený roku 1521 byl zasvě-
cen archandělu sv. Michaelovi, mimo 
jiné patronu hřbitovů. Rok je dosvědčen 
nápisem na menze hlavního oltáře a také 
letopočtem uvedeným na zvonu. 
S výjimkou drobnějších stavebních 
úprav zůstala budova kostela dodnes 
v původním stavu. Velké vnitřní úpravy 
probíhaly za děkana Samuela Václava 
Hataše v 70. a 80. letech 17. století. Do-
chovány jsou dvě nástěnné malby v pres-
bytáři – Zvěstování Panně Marii a Sv. 
Michael poráží ďábla, a také obrazy 
světců na pažení kruchty – Vít, Zik-
mund, Ludmila, Josef, Panna Maria, 
Václav, Vojtěch a Norbert. Autorem je 
zdejší malíř Samuel Gindter. Jeho dílem 
je rovněž obraz sv. Rozálie Palermské  

pokračování na str. 6 
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se sv. Šebestiánem a sv. Rochem  
na bočním oltáři, jakož i malby na kaza-
telně – opět sv. Rozálie, sv. Anežka 
Římská a církevní učitelé Jeroným,  
Augustin, Ambrož a Řehoř Veliký. 
Z 18. století pochází hlavní oltář se so-
chami Boha Otce a archandělů sv. Rafa-
ela a sv. Gabriela od Ignáce Rohrbacha, 
a s obrazem sv. Michaela od Josefa  
Ceregettiho (obraz byl v roce 1914  
přemalován Františkem Müllerem). 

V padesátých letech 19. století opravo-
val kostel stavitel František Schmoranz. 
Nechal zazdít boční vchod, vystavět štít 
předsíňky, odstranit vnější kazatelnu  
a provedl i další úpravy. 
Kolem kostela sv. Michaela byl hřbitov, 
na němž bylo pohřbeno mezi lety 1521 

a 1881 snad až dvacet tisíc zemřelých. 
Některé náhrobníky ze hřbitova byly 
postupně zazděny zvnějšku do zdí kos-
tela – nejstarší je z roku 1554. Pět ná-
hrobníků se vztahuje k morové epidemii 
roku 1562, kdy v Chrudimi zemřelo 
1810 lidí, skoro polovina obyvatel města. 
Na hřbitově je pochován malíř Matouš 
Radouš, autor mnoha epitafů (zemřel 
1631), stavitel Jiří Quadroni, autor jed-
noho z návrhů sloupu Proměnění Páně 
na náměstí (zemřel 1733), děkan Josef 
Liboslav Ziegler (1846), děkan Václav 
Pelikán (1867) a další a další známí  
i neznámí Chrudimané. 
Malíř Josef Ceregetti popisuje ve své 
kronice Historia chrudimská kuriozní 
pohřeb u kostela sv. Michaela v roce 
1742. Tehdy ve městě asi měsíc během 
válek o rakouské dědictví pobýval prus-
ký král Friedrich II. V dubnu toho roku 
zemřel místní švec Jan Marvan a – jak 
píše Ceregetti – „král poslední bábu po-
hřeb provázející následoval a za máry 
doprostřed kostela se postavil. Kterýžto 
mládenec starý, že by král pohřeb jeho 
vyprovázeti měl, sobě nikdy nepomys-
lil“. 
Hřbitov je od roku 1894 upraven  
na park, v kostele sv. Michaela se spora-
dicky konají bohoslužby.         
                                                                                           

         Tomáš Pavlík 

 

pokračování ze str. 5 
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Dětská pouť do Luže 

 

 

 
V sobotu 2. 10. 2021 jsme se vydali 
s dětmi, pod vedením Pepy Vostrovské-
ho, na pouť za Pannou Marií do Janovi-
ček. Sešli jsme se dopoledne před bra-
nou Hamzovy léčebny v Luži, kde nás 
Pepa seznámil s tématem výletu: 
„Zvěstování Panny Marie“. Po necelých 
3 hodinách plných různých úkolů, zastá-
vek na odpočinek či občerstvení jsme 
přišli ke krásně opravenému kostelu 
Zvěstování Panny Marie v Janovičkách. 
Tam pan farář Jan Šlégr sloužil mši sva-
tou a při kázání se věnoval také tomuto 
tématu. 
 
Účelem pouti bylo, aby se děti setkaly  
i mimo kostelní prostředí, spontánně 
pochopily téma z Bible a také aby se 
sblížily. Mým dětem se líbila štafeta ne-
bo stavění domečků, také kostelík a mě-
ly radost z odměny, která se skládala  
z fidorky a obrázku anděla strážného  

 
s modlitbou. Dětem Jindrovi a Renátce 
Novákovým se líbila mše a kostelíček, 
nejlepší z her pro ně bylo zapamatování 
si obrázků, stavění obydlí u krmelce, 
sbírání kaštanů a fajn parta. Moc děkuji 
Pepovi za uspořádání výletu, klukům 
Novákovým za hudební doprovod  
při mši a samozřejmě panu faráři Šlégro-
vi za duchovní doprovod.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na další výlet. 
                                                                                 

                Zuzana Třešňáková ☺ 
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Vážení a milí farníci, 

nahromadilo se několik věcí, o kterých 
vám chci napsat v tomto dopise. Začal 
bych návštěvami nemocných. V době 
uzávěrky našeho občasníku můžeme 
konat bohoslužby jednou měsíčně 
v nemocnici a dvakrát do měsíce jak 
v pečovatelském domě u pivovaru, tak 
v Senior rezidenci. V hospici bývají mše 
dle domluvy, zpravidla jednou týdně. 
Pokud víte o nemocném člověku, které-
ho by potěšila návštěva kněze, budu rád, 
když mi předáte kontakt. Pán Ježíš nám 
ve svátostech nabízí velikou posilu, tak 
abych ji mohl přinést i těm, kteří se  
do kostela nemohou tak snadno vypra-
vit. Nezáleží na tom, jestli nemocný je 
doma, v nemocnici či v nějakém jiném 
zařízení. 

Rád bych věnoval pár řádků té části mše 
svaté, kterou začíná slavení eucharistie. 
Skončily přímluvy, na oltáři ministranti 
připraví kalich a misál, věřící přinášejí 
k oltáři chléb a víno, pokud je neděle, 
koná se sbírka a děti přinášejí srdíčka. 
Dá se říci, že v tuto chvíli má každý ně-
co na práci a je potřeba si dopřát potřeb-
ný čas. Bylo by totiž krásné, kdyby se 
k oltáři přinášelo vše potřebné společně: 
srdíčka, sbírka, chléb a víno. Pojďme to 
tedy zkusit takto: po přímluvách začne 
sbírka a ti, kdo ji konají, se po jejím 
skončení sejdou u stolečku s dary; mezi-
tím přijdou ke stolečku děti a vyberou si 
srdíčko; větší děti nebo dospělí vezmou 
misku s hostiemi a konvičky s vínem  
a vodou; i ministranti budou mít dost 
času, aby na oltáři připravili, co je třeba. 
Když budou všichni připraveni, přijde 
kněz mezi lavice a průvod s dary se vy-
dá k oltáři. Myslím, že by bylo hezké, 
aby po odevzdání darů (srdíček, košíč-
ků, konviček a obětní misky) ještě ni-

kdo neodcházel, ale jen poodstoupil stra-
nou. Až kněz a ministranti převezmou 
všechny dary, navzájem se ukloníme  
a rozejdeme se. 

 

Oltář je velmi důležitý, protože může 
sjednocovat celý náš život. Jakým způ-
sobem? Bible nám říká, že dary, které 
můžeme přinášet na oltář, jsou modlitba 
a všechno, co konáme z lásky (srov. Žid 
13,15-16). Znamená to tedy, že záleží 
jenom na nás, jestli se náš život stane 
darem, který Pánu budeme přinášet; 
s předznamenáním lásky se i ty nejoby-
čejnější povinnosti všedního dne stávají 
darem, který má své místo na oltáři. 
Chléb je symbolem toho namáhavého, 
víno zase svátečních chvil. Příspěvek  
do sbírky je dle jejího účelu výrazem 
podpory např. církevního školství, chari-
ty, misií, farních aktivit a z evangelia 
víme, jak Pán Ježíš ocenil dar chudé 
vdovy. 

 

Ještě bych rád zmínil zpěv, který prová-
zí přinášení darů. Nejvhodnější chvíle je 
ta, kdy už skončila sbírka a průvod 
s dary vychází k oltáři. Zpěvem se tak 
k průvodu přidávají i ti, kdo zůstávají  

 

Dopis otce Jana farníkům 
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v lavicích, a tímto způsobem se aspoň 
symbolicky přibližujeme k dávné praxi, 

kdy svůj dar k oltáři přinášel každý sám. 

 

Před šesti lety vydala liturgická komise 
ČBK dokument Svaté přijímání  
a bezlepková dieta. Velmi mě překvapi-
lo, že jedna malá hostie obsahuje denní 
dávku lepku pro lidi, kteří musí držet 
bezlepkovou dietu. Aby i tito věřící 
mohli přistupovat ke stolu Páně, vyrábě-
jí se tzv. nízkolepkové hostie. Předpo-
kládám, že většina z vás o této možnosti 
ví, ale považoval jsem za vhodné ji při-
pomenout. Pokud by někdo z farníků 
potřeboval k přijímání používat nízko-
lepkové hostie, budu rád, když se mi 
ozve, abychom se mohli podrobněji do-
mluvit. 

 

Pokud jde o adorace, chci poděkovat 
všem, kdo pomáháte pokrýt svou účastí 
celodenní adoraci na první pátky; děkuji 
také za přípravu adorací, které jsou prv-
ní středu v měsíci v kapli na faře. 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie bu-
dou adorace každý pátek půl hodiny 
před mší svatou a v neděli od 19.30  
do 20.30 do 12. prosince včetně. 
V kostele sv. Kateřiny budou od prosin-
ce adorace pouze ve čtvrtek před prvním 
pátkem v měsíci. 

 

Na základě jednání mezi biskupstvím  
a kněžským seminářem v Praze došlo  

 
k rozhodnutí, že bohoslovci za naši 
diecézi budou přiděleni do jedné farnos-
ti, kterou v průběhu studia budou častěji 
navštěvovat. Proto jsme mohli na začát-
ku října mezi námi přivítat Tomáše 
Moučku, který pochází z Kameniček. 
Smyslem jeho návštěv je poznat jinou 
farnost, než z které pochází. Měl by nyní 
u nás pobýt od 10. do 12. prosince. Pa-
matujme na něj i ostatní bohoslovce 
v modlitbě. 

 

Protože členům ekonomické rady far-
nosti skončilo funkční období, budu  
v krátké době jmenovat novou.  

 

Víte, že z Chrudimi spravujeme také 
farnost Vejvanovice. Od letošního pod-
zimu má i tato farnost své vlastní webo-
vé stránky https://www.farnost-
vejvanovice.cz/ . Děkuji Pavlovi Pudilo-
vi za jejich výstavbu. 

 

Rád bych vás jménem Pavla Starého 
pozval na setkání nad Biblí, které bude 
24. 11. Začne jako obvykle v 19.00  
na faře, bude však vzácné tím, že se ho 
zúčastní ředitel Českého katolického 
biblického díla Petr Chalupa i se svojí 
spolupracovnicí Marii Klaškovou.  
Na programu budou adventní úryvky  
z proroka Izaiáše. Srdečně zveme  
na setkání, které může být inspirativní 
pro náš přístup k Písmu svatému. 

 

Poslední věc, kterou bych vám chtěl 
v dopise oznámit, souvisí s chrudim-
ským vikariátem. Na základě návrhů 
kněží zdejšího vikariátu mě pan biskup 
jmenoval od 1. října 2021 okrskovým 
vikářem. Budu rád, když mě i v této 
službě budete provázet modlitbou. 

P. Jan Šlégr, farář  
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Milí farní-
ci, chceme 
vám na 
tomto mís-
tě poděko-
vat, že jste 
letos před 
Velikono-
cemi štědře 
přispěli do 
kasiček – 
postniček a 
díky tomu 
můžeme 
podporovat 
vzdělání 
dvou krás-
ných indic-
kých děti – Jenifer Lobo a Ronalda Ha-
veri v církevní škole v dalekém Bel-
gaum. Oba nám poslali děkovný dopis. 
Ronald s vděčností zmiňuje jednu 
z našich společných fotografií, kde jsme 
my – jeho sponzoři – od těch nejmlad-
ších až po ty nejstarší. Říká, že už ví, že 
patříme do Královéhradecké diecéze  
a že se snaží dozvědět co nejvíc o naší 
zemi. Raduje se z obrázku našeho patro-
na Svatého Salvátora a moc děkuje otci 
Jiřímu Hebltovi, že nás dobře vede.  
Na závěr píše, že se za nás modlí a po-
depisuje se Vaše milující dítě Ronald.  
 Jenifer poslala dva dopisy, oba 
v originální verzi i v překladech do an-
gličtiny. Ona, stejně jako Ronald, děkují 
Bohu, že oni i jejich rodiny jsou 
v epidemii covidu-19 ušetřeni a zdraví. 
Děkuje nám všem,  že s naší pomocí 
mohla dokončit šestou třídu a postoupila 
do třídy sedmé. I ona si stěžuje, že  
od března loňského roku nechodí  

do školy, všechny děti měly nejprve 

prázdniny, 
byly odlo-
ženy roční 
zkoušky  
a v dalším 
dopise mlu-
ví o tom, 
jak 2. ledna 
v letošním 
roce opět 
škola začala  
a 5. dubna 
vyhlásila 
vláda další 
lockdown. 
Tentokrát 
už i Jenifer 
měla on-

line vyučování. Studia se jí daří, ale po-
strádá školu, učitele a kamarády.  
V další části dopisu vzpomíná na Váno-
ce, kdy se otevřel dlouho zavřený kostel, 
aby mohli všichni v okolí 24. 12. slavit 
večerní bohoslužbu v 19 hodin. Děkuje 
nám za vánoční dárek – šaty, za fotogra-
fii farníků i obrázek chrudimského kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie, který se 
jí moc líbí. Na konci svého psaní se nám 
svěřuje, jak se všichni společně modlí 
k našemu Pánu, aby pandemie brzy 
skončila a aby nám a našim rodinám 
Ježíš Kristus požehnal, chránil naše 
zdraví a bránil nás před nebezpečným 
virem.  
Prosím, vzpomeňme i my v modlitbě 
nejen na tyto dvě děti, na jejich rodiny, 
zdraví a budoucnost, ale i na ty, kteří je 
ve škole vedou, starají se o ně a učí je 
důvěřovat v milosrdenství našeho Pána  
a v pomoc dobrých lidí.                                                                                                    
                                                          KM 

  

Adopce na dálku  
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Bohoslužby o Vánocích 
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Adventní duchovní obnova  
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Připravujeme 

V letošním roce… 
 

26. 11.     Net for God 
27. 11.     Vití adventních věnců 
  1., 4., 15.,  
18., 22. 12.  Roráty 
  1. 12.     Adorace se zpěvy v kapli na faře 
  3. 12.     Celodenní adorace a rozšířená příležitost ke svátosti smíření 
  5. 12.     Mikulášská besídka 
  7. 12.     Setkání seniorů 
  8. 12.     Setkání nad Biblí 
10. – 11. 12. Adventní duchovní obnova – vede P. Karel Moravec 
17. 12.     Net for God   
18. 12.     Roráty pro děti (nejen) a snídaně na faře 
24. 12.           Zpívání u jesliček     
26. 12.     Vánoční koncerty Salvátor 
 
V roce příštím… 
 

   1. 1.      Novoroční koncert Slavoj 
   8. 1.         Tříkrálová sbírka 
  9. – 16. 1.   Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů 
18. – 25. 1.   Týden modliteb za jednotu křesťanů 
   5. 2.      Společenský večer ve Stolanech 
11. 2.      Společné udílení svátosti nemocných 

 
PROSÍME O POMOC… 
 
22. 12.     Úklid kostela sv. Kateřiny 
23. 12.     Stavění vánočních stromků a betlémů v kostele   
        Nanebevzetí Panny Mariea v kostele sv. Kateřiny,  
         úklid kostela NPM 
24. – 26. 12.  Dozor v kostele NPM 
 
 
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření 

Pátek  17. 12.  16:00 – 18:00 hod.  kostel NPM 
Sobota 18. 12.   9:00 – 12:00 hod.  fara 
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Neděle 19. 12.  16:00 – 18:00 hod. kostel sv. Kateřiny 
Pondělí 20. 12.  16:00 – 18:00 hod.  kostel NPM 
Středa  22. 12.  16:00 – 18:00 hod.  fara 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude o vánočních svátcích otevřen 

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

Změna vyhrazena dle aktuální situace. 

Připravujeme - pokračování ze str. 13 

Pojďte s námi pomáhat – 
Tříkrálová sbírka 2022 

Již tradičně ve více než 60 obcích a měs-
tech na Chrudimsku pořádá Farní charita 

Chrudim Tříkrálovou sbírku, která se 
uskuteční ve dnech od 1. do 16. ledna 
2022. Tříkráloví koledníci budou puto-
vat dům od domu a přinesou Vám ra-
dostné poselství Vánoc a přání všeho 

Tříkrálová sbírka 
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dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc 
lidem v nouzi. 
 
Koledníci Charity Chrudim budou vybí-
rat finanční příspěvky do úředně zapeče-
těné kasičky opatřené charitním logem  
a obdarují dárce drobnou pozorností. 
Vedoucí skupinky je vybaven průkazem 
koledníka.  
 
Pokud k Vám králové nedorazí nebo jim 
nebudete moci otevřít, můžete si tříkrá-
lovou atmosféru užít i virtuálně. Přispět 
lze i online na sbírkový účet: 
66008822/0800 s variabilním symbolem 
777955008, který je určen přímo  
pro Farní charitu Chrudim. 

Ředitel Roman Pešek přidává poděková-
ní: „Děkuji všem koledníkům, dobrovol-
níkům a zaměstnancům Farní charity  
 
 
 
 
 
 

Chrudim, kteří se na Tříkrálové sbírce 
podílejí a pomáhají tak dobré věci.“ 

Výtěžek sbírky je tradičně určen na po-
moc nemocným, tělesně postiženým, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším potřebným v našem regionu. Sbírka 
pomáhá při zajištění pečovatelské služ-
by, osobní asistence a občanské poradny 
a dalších našich služeb.    
 
Staňte se koledníkem a přihlaste se  
koordinátorce Tříkrálové sbírky  
Nell Stoupové, a to na email:  
nell.stoupova@cr.hk.caritas.cz  
nebo telefonicky: 704 675 407.  
Hledáme nejen malé, ale i velké –  
vedoucí skupinek. Vedoucí skupiny mu-
sí být starší 15 let. 
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MODLITBA  

 

 

 

Modlitba za synodu 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás ty sám, 
vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem 

svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků.   

Amen. 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 13. 2. 2022. Své příspěvky můžete 

zasílat na adresu kajmar@chrudim.cz. Salvátor č. 63 vyjde 27. 2. 2022. 

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

