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Hromnice 
          

   Když nám někdo zachrání život, 
vzpomínáme na něho s velikou vděč-
ností. Snad bychom takto mohli cha-
rakterizovat hlavní 
smysl svátku, který 
připadá na 2. února. 
Jeho původ je staroby-
lý, protože se váže 
k události, kterou izra-
elský lid prožil 
v Egyptě. Farao opa-
kovaně odmítal dovolit 
Mojžíšovi, aby se 
svým lidem odešel 
obětovat Bohu. Po-
slední egyptskou ránou 
byla smrt prvorozených. Víme, že be-
ránkova krev, kterou byly pomazány 
veřeje izraelských příbytků, uchránila 
od této pohromy jejich rodiny. Pak už 
farao lid propustil. A právě starozá-
konní ustanovení (Ex 13, 13-16) spoje-
né s narozením prvorozeného syna při-
pomíná tuto záchranu, kterou přináší 
Bůh. 
 
I když se Ježíš narodil ve velmi nuz-
ných podmínkách v Betlémě, Marie 
s Josefem považovali naplnění tohoto 

ustanovení Mojžíšova zákona za ně-

co samozřejmého. Bez pochyby to  
pro jejich rodinu byla sváteční chvíle. 
Evangelista Lukáš nám přibližuje, co 
se při této příležitosti stalo. Jak stařec 
Simeon, který Josefa ani Marii neznal, 

jim poodkrývá tajem-
ství spojené s Ježíšem. 
Drží Ježíše v náručí  
a pronáší slova, která 
se církev modlí každý 
večer před spaním: 
„Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého slu-
žebníka podle svého 
slova v pokoji, neboť 
moje oči uviděly tvou 
spásu, kterou jsi při-
pravil pro všechny 

národy: světlo k osvícení pohanům  
a k slávě tvého izraelského lidu.“ 
 
K svátku Uvedení Páně do chrámu 
patří žehnání svící a radostný průvod 
s nimi; je to právě citované Simeonovo 
kantikum, které této praxi dává opod-
statnění. Jestliže starozákonní ustano-
vení bylo vedeno vděčností vůči Bohu 
za záchranu pozemského života, Ježíš 
ho naplňuje a obohacuje o perspektivu 
života věčného a nabízí svou spásu 
všem národům. 
           

                                           otec Jan 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Duchovní obnova 10. prosince 2022 

 

  Na ty poslední – loňské – Vánoce jsme 
se připravovali po celý adventní čas: 
v kostele při mši svaté, doma při četbě 
biblických textů, krátkých statí pracov-
níků charity z připravené adventní  
brožury královéhradecké diecéze, 
z podnětů v Katolickém týdeníku,  
při duchovních pořadech rádia Proglas  
a televize Noe. Vrcholem tohoto období 
se stalo setkání při duchovní obnově 
vedené P. Karlem Moravcem. 
Otec Karel nás oslovil už při homilii 
mše svaté v sobotu ráno v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Ukazoval nám, že 
každého, kdo nás upozorní na to, co 
děláme špatně, v čem chybujeme, může-
me brát jako drzého kritika, nepřítele, 
ale také (nebo) jako Božího posla, staro-
zákonního Eliáše nebo novozákonního 
Jana Křtitele…Nechceme, nemůžeme  
a nemáme ho zatratit jako Herodes Jana 
Křtitele, když se mu znelíbil, ale může-
me ho přijmout jako učitele, pomocníka 
na nové cestě. 
Sobotní dopolední přednášky otce Karla 
Moravce krásně svázaly dva náměty:  
cestu s Pánem jako synodální cestu 
církve s promluvou o Darech duchov-
ních. Na biblických postavách Mojžíše, 
Abraháma,  Jonáše a Jákoba s Josefem 
se nám pokusil vysvětlit, že cesta od zla 
k dobru ani u těchto velikánů Písma 
svatého, ani u nás není přímočará, nejde 
plynule a vždy s jásotem. Učil nás se 
ptát, jak důvěřujeme Bohu, zda vždy 
stojíme na straně Boha nebo patříme 
k zástupu reptajících Izraelitů při odcho-
du z Egypta. Nechal nás přemýšlet, zda 
se umíme sklonit, předložit modlitbu 
v pokorném kleku jako se to učili Izra-
elité na poušti, kdy v hladu ohnuti sbíra-
li ze země manu. Důvěřujeme Bohu  

a Jeho milosrdenství jako Mojžíš, jenž 
prosí Boha, aby nevyhubil jeho lid, kte-
rý se utíká k uctívání zlatého telete? 
Umíme odmítnout falešné zprávy, nej-
horší ( jak říká Tomáš Akvinský ) prav-
du, které chybí 5 %? Věříme, že Bůh 
pro mě a každého chce jen to nejlepší?  
Posloucháme Hospodina? Spoléháme 
na sílu modlitby? Dokážeme přijmout 
radu i od nevěřícího člověka? 
Připomeňme si příběh Abraháma a uvě-
domme si, že zde je předobraz Boha 
Otce, jako je v jeho synu Izákovi pře-
dobraz Ježíše Krista. Uvědomme si, že 
Bůh nepotřebuje lidské oběti, ale že nás 
neminou zkoušky života, důvěry, aby-
chom se naučili o Boha opírat a věřit.  
I příběh o Jonášovi nám ukazuje, že mi-
losrdenství Boží není zadarmo, musíme 
sami dozrát, abychom o ně mohli žádat. 
Také Josef v Egyptě vítězil silou odpuš-
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tění a vírou ve sprave-
dlnost Božího, ne lid-
ského soudu. A proto 
pamatujme, že když 
nás někdo ničí, otravu-
je, rozčiluje, naše ruka 
se proti němu nemůže 
zvednout, protože je 
přibitá za Krista i naše-
ho protivníka…. 
Otec Karel končí vý-
zvou: Důvěřujme Bo-
hu, je s námi v našich 
chybách, omylech, 
temných časech a pro-
vede nás do života 
věčného.  
 A jen malou poznám-
ku na okraj. Pokud se chcete do každo-
denních textů Písma svatého ponořit 
dokonaleji, využijte podněty a zamyšle-
ní, které shrnul právě letos P. Karel  

Moravec do Evangelia na každý den – 
brožurky nakladatelství Paulínky. …..                                                                                        
                                              KM 

  

Na konci roku 2022 se podařilo po ob-
dobí covidové pandemie navázat  
na předchozí tradiční vánoční zpívání  
u jesliček ve farním kostele v Chrudimi. 
Bohoslužba slova faráře Jana Šlégra  
a pásmo koled mělo hojnou účast rodin 

a dětí. Doufáme, že tak jako nám, tak  
i dalším chrudimským občanům toto 
tradiční setkání, které má své počátky 
již v 90. letech, navodilo opět tu hřeji-
vou a radostnou vánoční atmosféru.   
  

                             Dominik Blažek 

Zpívání u jesliček s bohoslužbou slova 
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Zpívání u jesliček s bohoslužbou slova 
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V závěru tohoto školního roku budou 
děti moci poprvé přistoupit k svatému 
přijímání. Druháci a třeťáci, kteří na-
vštěvují hodinu náboženství na naší 
faře, se na tuto událost připravují už  
od září. V průběhu druhého pololetí 
bych rád navázal na zdejší praxi a dopl-
nil hodiny náboženství o další setkávání 
v neděli odpoledne. Začneme 12. února 
2023 v 16:00 na faře. Potvrďte mi pro-
sím svůj zájem o přípravu i svou účast 
na prvním nedělním setkání do 5. úno-
ra. Těším se na vás i na vaše děti. 

Během podzimu nezávisle na sobě ně-
kolik dospělých lidí projevilo zájem  
o přípravu na svátost biřmování. Aby-
chom mohli najít co nejvhodnější ter-
mín pro naše pravidelná setkávání, zvu 
všechny zájemce – samozřejmě i ty, 
kteří v této věci se mnou ještě nemluvi- 
li , – na naši faru v úterý 7. února 2023. 
Setkání začne v 18:00 hodin. Pokud by 
někomu tento termín nevyhovoval, ale 
o přípravu by měl zájem, ať se mi ozve. 

Rád bych se krátce zmínil také o adora-
cích. Nejprve chci poděkovat za adora-
ce na první pátek, které mohou být ce-
lodenní, protože o ně máte zájem. Záro-
veň bych chtěl připomenout, že půl ho-
diny přede mší bývají adorace každý 
pátek v NPM a ve čtvrtek před prvním 
pátkem v kostele sv. Kateřiny. Jsou to 
vzácné příležitosti pro naši modlitbu. 
Velmi oblíbená je také adorace se 
zpěvy, která bývá jednou za měsíc 
v kapli na faře. Pokud je to pro vás 
možné, přijďte se pomodlit s námi. 

Při této příležitosti napíšu ještě pár řád-
ků o svátosti smíření. Uvědomuji si, že 
nemusí úplně každému vyhovovat čas, 
který je pro slavení této svátosti vyhra-
zen před ranní či večerní mší. Chci, 
abyste věděli, že je možné se domluvit 
na jejím slavení i v jinou dobu a místem 

konání může být např. kaple na faře 
anebo mohu přijít k nemocnému člově-
ku domů, do nemocnice apod. 

Ve svém příspěvku se zastavím ještě  
u modliteb, které někdy zaznívají před 
mší nebo po ní. Kostelů v naší farnosti 
je hodně a zvyky jsou různé. Byl bych 
rád, kdybychom se shodli na několika 
jednoduchých pravidlech. Chci poděko-
vat těm z vás, kdo se před mší zapojuje-
te do modlitby posvátného růžence. 
Rád se k vám také přidávám. Mám zde 
ale jednu prosbu. Přijde mi totiž důleži-
té, aby pět minut před začátkem mše 
bylo v kostele ticho. Určitě nebude va-
dit, když se někdy nepomodlíme všech 
pět desátků: možná jsme např. s mod-
litbou nezačali včas, možná se nám hů-
ře dýchá, a tak přednes je o trochu po-
malejší, než jak bychom si představova-
li; pětiminutové ztišení před mší pro-
spěje každému z nás, vždyť jsme přijali 
Pánovo pozvání ke mši svaté a chceme 
se připravit na setkání s ním; a zároveň 
to samé chceme dopřát také ostatním  
v kostele. 

Jsou ještě další modlitby, které někdy 
zaznívají přede mší nebo po mši jako 
např. modlitba za kněze, modlitba  
k sv. Michaeli archanděli a uctění Nej-
světější svátosti. Je to moc milé slyšet, 
jak se modlíte za kněze; i další modlit-
by jsou pěkné a potřebné, ale nepřipadá 
mi vhodné, abychom jimi rámovali tu 
největší modlitbu, kterou máme a kte-
rou je mše svatá. Jako se v tichu připra-
vujeme na mši, tak zase v tichu v nás 
může doznít, co jsme právě slavili. Ně-
které úmysly z výše uvedených modli-
teb zařadíme do přímluv a společně je 
ve mši svaté budeme svěřovat Pánu. 
Věřím, že tato forma umožní soustředě-
nou modlitbu celého shromáždění.       

                                                otec Jan  

  

Slovo k farníkům 
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Databáze pomoci 

Jsme moc rádi, že je naše farnost živá, 
že se tu děje mnoho věcí – mše svaté 
v našich devíti kostelích a dalších kap-
lích, adorace tiché i zpívané, každý den 
se na faře někdo schází, vyučuje se zde 
náboženství, zkouší sbor, jezdíme  
na poutě, připravujeme různé akce  
a potom po nich zase uklízíme.  

Ve dvou lidech bychom to všechno  
na faře těžko zvládli. Jsem moc ráda, že 
tady vždy byli dobří lidé ochotní pomo-
ci s mnoha věcmi. Slouží se za ně mše 
svatá jako za dobrodince, já je však  
u sebe nazývám andělé (a ženy, které 
zde uklízejí, andělky). Stalo se však po-
stupem času, že se tato skupina velmi 
zmenšila. 

Někteří onemocněli, mnozí zestárli,  
u někoho se změnila životní situace a je 
z něj například hlídací babička či děda. 
Najednou se okruh těch, na které jsme 
se roky obraceli s prosbou o pomoc, 
kdykoli jsme ji potřebovali, velmi 
zmenšil. Na druhou stranu jsou jistě 

mnozí další, kteří jsou plni sil, nápadů, 
kreativity, ale nevíme o nich. Prosíme 
vás tedy o to, abyste během následují-
cích dvou nedělí vyplnili jednoduchý 
dotazník, který najdete na kartičkách 
v našich kostelích nebo v elektronické 
podobě na farních stránkách. Vyplňujte 
prosím každý sám za sebe, a to i v rámci 
jedné rodiny. Pomůže nám to k jedno-
dušší komunikaci s konkrétním člově-
kem. 

Až budeme potřebovat pomoc, budu 
vědět, na koho se mohu s čím obrátit. 
Není samozřejmě nutné pomoci vždy  
a se vším, pokaždé bude záležet na do-
mluvě. Databáze těch, kteří jsou schopni 
a ochotni se podílet na tom, aby nám 
společně v naší farnosti bylo dobře, vel-
mi pomůže k rychlému zajištění potřeb 
farnosti. Už teď vám velmi děkuji, že se 
zapojíte a dotazník vyplníte. Ráda po-
znám vás nové a stejně tak ráda budu 
spolupracovat s vámi, které již znám.  
 

                   Petra Pudilová 

  

Tříkrálové žehnání fary 

V pátek 6. ledna, na svátek Zjevení  
Páně, se po večerní mši svaté setkal otec 
Jan s akolyty, aby společně požehnali 
faru. Nejprve jsme se ve farní kapli  
přimlouvali za ty, kdo na faře bydlí, 
pracují, kdo se zde setkávají k modlitbě, 
k výuce náboženství, ke sdílení, a také 
za ty, kteří sem přicházejí v nouzi, 
smutku nebo těžkostech. Za zpěvu písně 
My tři králové jdeme k vám jsme 
s kadidlem, vodou a křídou vyšli    
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pokračování ze strany 6 

z kaple,   procházeli   farou   a   žehnali 
jednotlivá místa. Přezpívali jsme mnoho 
koled, než jsme prošli celou budovu 
odshora až do kotelny.  Na závěr jsme 
vyšli před faru požehnat všem obyvate-
lům našeho města. 

Poté následovalo pracovní jednání 
s malým pohoštěním, které připravily 
ženy akolytů.  

 
 

Když jsme se večer 
rozcházeli domů, fara 
krásně voněla kadi-
dlem. Jeho dým stou-
pal až k nebi  
a ještě více umocňo-
val prosbu K+M+B 
+2023, která po krás-
ném večeru zůstala 
zapsána  nejen na dve-
řích, ale i v našich 
srdcích: Christus 
Mansionem Benedi-
cat, což v překladu 
znamená: Kriste, po-
žehnej tomuto domu. 
   

                                        Petra Pudilová 
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První dny nového roku jsme se na faře věnovali plánování všemožných aktivit, kte-
ré vám chceme nabídnout – mše svaté, adorace, svátosti, setkávání různých skupin, 
poutě… Věřím, že si každý vybere něco pro sebe na míru. 

Bohoslužby 

Neděle:  8.30 — Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

           10.30 — Vejvanovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

           18.00 — Chrudim, kostel svaté Kateřiny  

měsíčně v sobotu večer ve filiálních kostelích (tučně zvýrazněné znamená pouť  
či posvícení): 

V zimním období – do Velikonoc – budou mše svaté v pondělí, (případně v úterý)  
a v sobotu ve farní kapli. 
Od 17. 4. budou mše v pondělí a v úterý (pokud bude) v kostele sv. Michaela  
archanděla. 
Pravidelně se slouží mše svaté v domově seniorů u pivovaru, v seniorrezidenci, 
v nemocnici a v hospici.  
Otec Jan rád navštíví nemocné individuálně v těchto zařízeních nebo v jejich domo-

vech. 
 

Plán na rok 2023  

 

2023 Pouchobrady Kočí Tři Bubny Markovice 

Leden 7. 1. v 17.00 14. 1. v 17.00 --- 28. 1. v 17.00 

Únor 4. 2. v 17.00 11. 2. v 17.00 --- 25. 2. v 17.00 

Březen 4. 3. v 17.00 11. 3. v 17.00 --- 25. 3. v 17.00 

Duben 1. 4. v 18.00 15. 4. v 18.00 22. 4. v 18.00 29. 4. v 18.00 

Květen 6. 5. v 18.00 13. 5. v 18.00 20. 5. v 18.00 27. 5. v 18.00 

Červen 3. 6. v 18.00 10. 6. v 18.00 17. 6. v 18.00 24. 6. v 18.00 

Červenec 1. 7. v 18.00 8. 7. v 18.00 15. 7. v 18.00 22. 7. v 18.00 

Srpen 29. 7. v 18.00 26. 8. v 18.00 19. 8. v 18.00 12. 8. v 18.00 

Září 2. 9. v 18.00 9. 9. v 18.00 16. 9. v 18.00 23. 9. v 18.00 

Říjen 30. 9. v 18.00 7. 10. v 18.00 14. 10. v 18.00 21. 10. v 18.00 

Listopad 4. 11. v 17.00 11. 11. v 17.00 --- 25. 11. v 17.00 

Prosinec 2. 12. v 17.00 9. 12. v 17.00 --- 16. 12. v 17.00 

Bohoslužby ve všední 

dny 
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 

arciděkanský kostel 18.00 --- --- --- 18.00 7.30 

kostel sv. Kateřiny --- --- 7.30 18.00 --- --- 
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ADORACE 
 
Celodenní adorace na 1. pátek probíhá od 8 do 16 hodin ve farním kostele. Pomůže 
nám, když se zapíšete a přijdete v určitou hodinu, abychom věděli, že stále bude 
někdo přítomen. Pokud to možné není, přijďte bez zapisování kdykoli. U sv. Kateři-
ny je tichá adorace vždy ve čtvrtek před 1. pátkem od 17:30 do 18 hodin. Adorace 
se zpěvy v kapli na faře je ve středu v 19 hodin v těchto termínech: 1. 2., 1. 3., 5. 4., 
10. 5., 7. 6. 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 
     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Farní občasník Salvátor vyjde 29. 1., 2. 4., 4. 6., 27. 8. a 26. 11.  
Uzávěrka bude vždy 14 dní před tímto datem. 
 

Pastorační rada se sejde 21. 3., 16. 5., 8. 8. a 7. 11.  

Dětské bohoslužby (nejen) neděle 8:30 NPM 12. 2., 12. 3., 16. 4. 

Mše pro rodiny s menšími dětmi 
út/st 17:00  

kaple na faře 
17. 1., 15. 2., 22. 3., 11. 4., 9. 5., 7. 6. 

  

Název

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 
24. 1., 21. 2., 
28. 3., 25. 4. 

M. Šmídková 
607 593 884 

Chlapi Úterý, 19:00 Farní sál 
14. 2., 14. 3., 
11. 4., 9. 5.,  
13. 6. 

Petr Miklas 
604 235 040 

Setkání nad biblí Středa, 19:00 Farní sál 

25. 1., 8. 2., 
22. 2., 8. 3., 
22. 3., 12. 4., 
26. 4., 17. 5. 

Pavel Starý 
605 220 052 

Net for God Pátek, 19:00 Farní sál 
24. 2., 31. 3., 
28. 4., 26. 5., 
23. 6. 

  

Zkouška chrámového 
sboru 

Úterý, 19:00 Kůr NPM dle domluvy 
T. Židek 
737 758 881 

Farní kavárna Neděle, 9:30 Farní sál 

12. 2., 26. 2., 
12. 3., 26. 3., 
16. 4., 30. 4., 
14. 5. 

J. Vostrovský 
608 740 223 
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Plán na rok 2023  - pokračování ze str. 9 

 

Z NABÍDKY DALŠÍCH AKTIVIT: 
 

4. 2.        Ples ve Stolanech 
10. 2.    Společné udílení svátosti nemocných (ve Vejvanovicích 12. 2.) 
11. 2.    Karneval pro děti ve Spolkovém domě 
12. 2.    Setkání dětí k 1. sv. přijímání a jejich rodičů 
17. 3.     24 hodin pro Pána 
17. – 18. 3. Postní duchovní obnova 
26. 3.    Křížová cesta v přírodě 
22. 4.     Mytí oken na faře 
13. 5.    Májová pouť k Panně Marii 
20. 5.    Výlet pro rodiny s dětmi 
2. 6.     Noc kostelů 
18. 6.    Farní den 
6. 8.     Salvátorská pouť 
15. 8.    Pouť k Nanebevzetí Panny Marie 
srpen    Cykloputování pro rodiny s dětmi (nejen) 
3. víkend v září  Farní pouť 
 

Aktuální akce zveřejňujeme ve farních ohláškách, na nástěnkách a na farních  
webových stránkách. 

Uvítáme vaše návrhy na to, co bychom mohli pořádat, co změnit, přidat, rozšířit. 
Napište nám nebo ještě raději – přijďte. Ve farní kanceláři jsem každý den a za vaši 
návštěvu budu moc ráda, jsem tu pro vás… 

                                     Petra Pudilová    

 

 Plánované opravy v roce 2023 

Ve farní kanceláři plánujeme nejen to, 
co vám chceme nabídnout, ale takřka 
každodenně řešíme také to, co a jak 
opravit, čemu dát přednost, o jakou do-
taci žádat. Než začneme třeba  
i s drobnou opravou, je třeba získat 
všechna potřebná vyjádření různých 
orgánů – památkářů, stavebního odboru, 
cenové nabídky, povolení, zábory po-
zemků atd. To často zabere delší dobu, 

než trvá samotná oprava. Chceme se 
s vámi podělit o to, co nás v této oblasti 
čeká, a poprosit o modlitbu na tento 
úmysl.   

Po intenzivní roční přípravě se nám  
podařilo doložit vše, co bylo požadová-
no, a získat stavební povolení k opravě  
kostela sv. Kateřiny. Mohli jsme  
tak požádat o zařazení do Programu  
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pokračování ze str. 10 

záchrany architektonického dědictví  
Ministerstva kultury. Věříme, že bude-
me moci čerpat dotaci z tohoto progra-
mu a budou moci začít práce na venkov-
ním odvodnění kostela. Rozpočet  
na práce letošní etapy je 1 817 582 Kč. 
Je to první krůček k celkové obnově 
kostela, která bude trvat mnoho let. Jsme 
moc rádi, že po letech příprav budeme 
moci začít „kopnout“, vždyť první admi-
nistrativní přípravy na opravu začaly 
v roce 2020.  

Před dokončením je restaurování oltáře 
svaté Kateřiny z kateřinského kostela. 
Nebylo by moudré jej vracet do vlhké 
budovy,  jednáme proto s pracovníky 
Památkové péče o jeho umístění  
do vhodného prostředí. Práce na jeho 
obnově probíhají od roku 2018, celkový 
náklad činí 1 190 000 Kč. 

Opravou podlahy mostu budeme pokra-
čovat na kostele v Kočí, který je také 
zařazen do programu PZAD. Letos žá-
dáme o 2 200 000 Kč, rozpočet činí 
2 343 712,99 Kč.  

V havarijním stavu je střecha kostela 
Povýšení svatého Kříže. Loni tam pro-
běhlo geodetické zaměření a nechali 
jsme zpracovat projektovou dokumenta-
ci na opravu krovu. Pokusíme se žádat 
do Havarijního programu, rozpočet  
je však značný a jsme limitováni tím,  
že v tomto případě lze jen těžko práce 
etapizovat na více let.  

Hledáme cesty, jak finančně zajistit pře-
ložení střechy kostela u Třech Bubnů.  
 
 

 

Téměř při každém větším větru část  
tašek odletí, střechu je třeba opravit 
komplexně. 

Máme rozpracovánu opravu hřbitovní 
zdi u kostela v Markovicích. Jedna její 
část se vyvalila, další část spadla. Roz-
počet činí cca 760 000 Kč, díl prací se 
podařilo udělat v prosinci díky dobrému 
počasí, na jaře budeme pokračovat. 

Restaurátorské práce probíhají od roku 
2018 také na souboru epitafů, letos bude 
dokončen poslední. V péči odborníků je 
také oltář Panny Marie z kaple na faře  
a obraz Čtrnácti pomocníků. 

V hledáčku máme ještě několik věcí, 
které by bylo potřeba opravit, ty si však 
musíme nechat na roky příští. Víc by-
chom nezvládli, a to pracovně ani fi-
nančně. Opravy a restaurování jsou 
z dotací hrazeny jen částečně. Ke všem 
dotačním titulům musíme dodat ještě 
náš vlastní podíl farnosti. Ten kryjeme  
z kostelních sbírek, darů a z pronájmu 
zemědělské půdy. Také je třeba počítat 
s tím, že povětrnostní podmínky, které 
v posledních letech panují, střechám 
kostelů příliš nesvědčí. V loňském roce 
jsme kvůli vichřici a supercele řešili 
s pracovníky pojišťovny 12 škodních 
událostí. 

Děkujeme všem, kteří přispíváte do kos-
telních sbírek. Díky vašim darům může-
me krýt vlastní podíly k dotacím. Ráda 
vám vystavím potvrzení o daru pro od-
počet daně, kontaktujte farní kancelář. 

 

               Petra Pudilová    
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Jako v minulém čísle i dnešní rozhovor 
bude netradiční. Tentokrát jsme oslovily 
tři představitelky tří generací v jedné 
rodině: babičku - MUDr. Blanku Letáč-
kovou - (BL), maminku – paní Zuzanu 
Třešňákovou (ZT) a třináctiletou dceru  
a vnučku Zuzanku Třešňákovou (Zu). 
 

1. Většina farníků Vás obě zná z neděl- 
     ních bohoslužeb, setkání na faře,  
     ze společných výletů ... Málokdo ale   
     ví něco o Vašem profesním životě.  
     Můžete nám povědět něco o svém  
     vzdělání a pracovním zařazení? 

BL Po gymnáziu v Chrudimi jsem vy-
studovala lékařskou fakultu v Brně. Po-
tom jsem nastoupila na 3 roky na oční 
oddělení nemocnice Pardubice a poté 
jsem udělala atestaci prvního stupně  

z očního a nastoupila jsem jako oční  
lékařka na polikliniku Chrudim, kde 
jsem pracovala téměř 40 let. 

ZT   Po gymnáziu v Hlinsku jsem vystu-
dovala VOŠ sociální v Pardubicích. Poté 
jsem nastoupila na OÚ oddělení péče  
o rodinu a děti, kde jsem působila 2 ro-
ky. Když se OÚ rušily, mně nabídli prá-
ci v Hlinsku. Tam jsem ale nechtěla  
dojíždět, tak jsem si našla zaměstnání  
na OSSZ Chrudim a jsem zde již 20 let. 
Vyplácím nemocenskou zaměstnancům 
a věnuji se sociálnímu pojištění ve vzta-
hu k EU. 

Zu   Já jsem v osmé třídě základní ško-
ly. Po devítce bych se chtěla hlásit  
na místní gymnázium nebo obchodní 
akademii. 
 

Rozhovor s MUDr. Blankou Letáčkovou,  
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2.  Jaká byla Vaše cesta k víře?  

BL   Po narození jsem byla pokřtěná. 
Rodiče i babička, která u nás bydlela, 
mě vedli k víře.  

ZT  Byla jsem pokřtěná v dospělosti 
díky babičce, které na tom velmi záleže-
lo. Na přípravu ke křtu jsme spolu se 
sestrou chodily k panu faráři Pavlišovi, 
který nás pěkně vedl. Dále mě ovlivnil 
pan farář Heblt, který mě dokázal po-
moci vnést víru do života.  

Zu    Já jsem byla pokřtěná jako malin-
ká a od malička jsem chodila v neděli 
do kostela. Od první třídy mě maminka 
vodila na náboženství a tam chodím až 
dosud. 
 

3. Co Vám víra v Boha dává, jak Vám  
     pomáhá v životě?  

BL    Jsem velmi ráda, že v Boha věřím, 
neboť je to velký dar. Víra v Něho mi 
vždycky velmi pomohla v těžších situa-
cích. 

ZT    Souhlasím s maminkou, že víra  
v Boha je velký dar, protože se můžeme 
na Něho obrátit v každém okamžiku  
a víme, že nejsme sami, neboť v bibli je 
napsáno: „Neboj se a nestrachuj, neboť 
Hospodin, Tvůj Bůh, je s Tebou, kam-
koliv půjdeš.“ Velmi často si to připo-
mínám. Nevěřící o takové možnosti ne-
vědí a často na nich vidím, že by ji po-
třebovali zakusit a velmi jim chybí.  

Zu    I já už mám zkušenost, že mně 
víra pomáhá. Když jsem třeba před vel-
kou  písemkou, tak se pomodlím. To mě 
velmi uklidňuje a cítím, že i výsledek  je 
potom lepší, než kdybych se Bohu ne-
svěřila. 

4.  Jak svou víru upevňujete, jak se v ní  
     vzděláváte a také jak ji předáváte  
     dál?  

 BL  Každé ráno se modlím za celou 
rodinu, poslouchám mši svatou na TV 
Noe, chodím na mši, někdy čtu články  
s katolickou tématikou.  

ZT   Ráno se modlím o Ducha Svatého  
a jeho dary, také za nastupující den, aby 
dobře dopadl. Večer děkuji a svěřuji 
celou rodinu Pánu Bohu. Účastním se 
skoro každé duchovní obnovy tady  
v Chrudimi, poslouchám přednášky 
vztahující se k víře, čtu texty na interne-
tovém portálu Víra.cz., občas sáhnu  
po Katolickém týdeníku. Také děti vedu 
k víře, mluvíme o Pánu Bohu.  

Zu   Chodím na náboženství k panu  
faráři Šlégrovi, který nám dal Nový  
zákon, a tak si z něj občas něco přečtu. 
O víře mluvíme i s mou kámoškou, kte-
rou to zajímá, ale ještě moc o Pánu Bo-
hu neslyšela. Často s bratrem vypomá-
háme i při bohoslužbě v kostele, zvlášť 
u svaté Kateřiny. 
 

5. Zúčastňujete se řady akcí v našem  
      společenství. Čím Vás obohacují  
      a jak do nich přispíváte i Vy?  

BL   Chodívala jsem na faru na setkání 
seniorů, kde se mi velmi líbilo, ale  
před rokem jsem onemocněla se zády, 
spadla jsem a nemohla jsem se hýbat. 
Po celou dobu nemoci mně přinášel svá-
tosti pan farář Šlégr a byl mi velkou 
oporou.  

ZT   Občas v pondělí v sedm hodin  
večer navštěvuji ekumenickou farní 
buňku, která má za úkol evangelizovat  

paní Zuzanou a Zuzankou Třešňákovými 
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a šířit víru. Má nás být dvanáct, a přibu-
dou-li další lidé, má vzniknout nová 
skupinka stejným způsobem, jako se 
dělí organická buňka. Zde se modlíme 
za naše rodiny, nemocné,  za lidi 
v nouzi , společně zpíváme. Od Veliko-
noc chodím do pěveckého sboru Salvá-
tor, který vede regenschori Tomáš  
Žídek. Jak ve farní buňce, tak v Salváto-
ru jsou milí lidé a je mi s nimi dobře. 
Snažím se být nápomocná i v kostele  
při lektorské službě a jindy při přípravě, 
úklidu a výzdobě kostela. 

Zu    Já mám teď poslední zážitek  
ze včerejška (tj. soboty 7. 1. 2023), kdy 
jsem byla se svou kamarádkou na Tří-
králové sbírce. Ještě před koronavirovou 
epidemií jsme vždy doprovázely ma-
minčinu kamarádku Alenku Chvojko-
vou v Chrudimi, ale ta nás letos pozvala 
k sestřičkám do Hoješína, a tak jsme 
obcházely jeho okolí, Seč, Jeřišno a dal-
ší obce. Cítily jsme se tam velmi dobře, 
protože jednak známe klášter i jeho 
obyvatelky a jednak v létě jezdíme  
do tohoto místa na chatu. Bylo to moc 
pěkné. 
 

6.  Jaké jsou Vaše záliby, koníčky  
         a radosti ve všedním životě?  

BL  Velmi ráda vyšívám, čtu knihy  
a chodím se svými spolužačkami ze ZŠ 
a gymnázia do cukrárny na kávičku.  

ZT    Ráda čtu, chodím na výlety, pla-
vu, jezdím na kole a zazpívám si.  

Zu  Já ráda hraju na klavír, chodím 
s mamkou a bráchou ven na procházky. 
Na ty chodím ráda i s kamarádkami, se 
kterými také jezdím s nadšením  

na kole. V létě jsem na kole skoro 

každý den. A v zimě mě baví lyžovat, 
teď jsem vyzkoušela i běžky, abych mě-
la trénink na lyžařský kurs v druhé polo-
vině ledna. Doma hrajeme hry nebo čtu. 
Moje nejoblíbenější knížka je Elena  
od Nely Neuhausové. Má sedm dílů a já 
jsem už přečetla všechny. 
 

7. Daly jste si nějaké předsevzetí  
      do nového roku?  

BL   Že si budu dávat pozor, abych ne-
spadla. 

ZT   Ne, já každé poruším, tak už si nic 
nedávám. Ať jsme zdraví a v lásce se 
setkáváme. S rodinou a kamarády 
v dobrém. 

Zu  Chci se dobře připravit na přijíma-
cí zkoušky. 
 

8. Co byste přály sobě i nám všem  
     do roku 2023 a dalších let?  

BL  Já bych přála sobě i druhým, aby se 
nebáli, vše svěřovali Bohu a důvěřovali 
Mu.  

ZT   Abychom nikdy neztratili a nene-
chali si vzít víru, naději a lásku. 

Zu  Všem mladým lidem, aby se učili, 
aby nám všem Pán pomohl, dal nám 
touhu, motivaci a sílu se učit. 
 

Milé dámy, všem třem Vám ze srdce 
děkujeme za ochotu připravit odpovědi 
předem, věnovat nám zimní nedělní  
odpoledne a podělit se o střípky svého 
života se všemi čtenáři Salvátora. Bůh 
Vám žehnej a děkujeme.                          
                             KM a EV 

Rozhovor - pokračování ze str. 12 a 13 
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Oblastní charita Chrudim 

Před dvaceti lety, přesně 16. ledna 
2003, se poprvé otevřely dveře Ob-
čanské poradny v budově chrudimské 
fary a poradna přivítala první klien-
ty. Od té doby ji navštívilo téměř  
10 tisíc klientů a bylo položeno bez-
mála 12 tisíc dotazů. 
 

Za tu dobu našli u odborných pracovní-
ků poradny pomoc mnozí obyvatelé, 
kteří se dostali do složité situace v sou-
vislosti s pracovněprávními vztahy, 
bydlením anebo se ocitli v dluhové pas-
ti. Poradenství poskytuje také v oblasti 
sociálních dávek, školství a rodinného 
či trestního práva. Jedná se v regionu 
Chrudimska o nezastupitelnou pomoc 
ve chvíli, kdy se člověk dostane do ne-
příznivé životní situace.  
 

V rámci odborného sociálního poraden-
ství nabízíme také Poradenství pro pe-
čující osoby. Jedná se o terénní formu 
služby, kdy naše sociální pracovni-
ce přicházejí přímo do domácností  
a pomáhají  klientům a jejich rodinám  
s vedením praktických nácviků jak se  
o svého blízkého postarat, aby mohl 
zůstat ve svém domácím prostředí. 
 

 „U příležitosti 20. výročí existence Ob-
čanské poradny v Chrudimi bych chtěl 
vyjádřit poděkování všem, kteří se podí-
leli a podílejí na poskytování služeb ve-
řejnosti v oblasti odborného sociálního 
poradenství. Chtěl bych ocenit zejména 
individuální přístup, vstřícnost a empa-
tii vůči klientům Občanské poradny. 
Ostatním organizacím našeho regionu 
děkuji za spolupráci a za důvěru, se kte-
rou na naši Občanskou poradnu odka-
zují širokou veřejnost,“   říká ředitel 
Oblastní charity Chrudim Roman Pešek. 
 

Občanská poradna od loňského dubna 
pomáhá na adrese Radoušova 1420 
v Chrudimi. Nyní je odborné sociální 
poradenství veřejnosti dostupnější, nově 
s bezbariérovým vstupem a čekárnou, 
která zajistí anonymitu a komfort klien-
tů. Kancelář disponuje dvěma konzul-
tačními místnostmi, což umožňuje vyšší 
vytíženost Občanské poradny. Prostory 
jsou lépe situované, jejich umístění  
v blízkosti Městského úřadu Chrudim  
a Úřadu práce nově skýtá daleko vyšší 
provázanost mezi klienty a již zmíněný-
mi úřady. 

 
Vedoucí Občanské poradny Iveta Bake-
šová doplňuje: „V nelehké době s ros-
toucími cenami služeb, energií a potra-
vin se na služby poradny klienti ve zvý-
šené míře obracejí  s dotazy ohledně 
státní pomoci. Klientům nejčastěji po-
skytujeme informace o příspěvku  
na bydlení či přídavku na děti. Řešíme 
ale také možnosti, jak ušetřit v domác-
nostech. Služba poradny je poskytována 
anonymně a zdarma formou poraden-
ského rozhovoru. Kromě pátku nás mů-
žete navštívit každý všední den osobně 
nebo nás kontaktovat telefonicky  
či na email - 704 675 408,                  
poradna@charitachrudim.cz.“ 

mailto:poradna@charitachrudim.cz
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Nyní můžeš, Pane, 

propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, 

neboť moje oči uviděly tvou spásu, 

kterou jsi připravil pro všechny národy: 

světlo k osvícení pohanům 

a k slávě tvého izraelského lidu. 

                                                                 Lukáš 2, 29-32 
 

 

 

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

