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Úvodník na konci léta  

Bratři a sestry, otvíráte další číslo našeho 
Salvátora v době, kdy teplé dny skončily, 
a přihlásil se podzim. Úroda polí a zahrad 
je už téměř celá pod střechou a také násle-
dující stránky jsou ohlédnutím za naším 
„farním létem“ a ukazují jeho „úrodu“. 
Snad nám mohou připomínat bohatý 
a těžký, květy ozdobený dožínkový věnec. 
Událo se toho pěkného a hodnotného 
v uplynulých týdnech opravu 
dost. Po farním cyklovýletě na 
začátku prázdnin jsme se upí-
nali ke katedrále Sv. Ducha, 
kde jsme pak prožili svěcení 
Vojty a Petra. Můžete si pře-
číst další rozhovor s nimi, kte-
rý je rozdělen na dvě části, 
„studentskou“ 
a „jáhenskou“. Krátce po je-
jich svěcení se mládež již 
chystala na Světové setkání se Svatým 
otcem. Někdo se s ním setkal opravdu 
nablízko. Více najdete v článku Pavla 
Pudila. Tradiční salvátorská pouť nám 
přivedla do farnosti nejen kolotoče, ale 
i našeho pana biskupa Jana Vokála a další 
vzácné hosty. Program pouti byl osvědče-
ný, řekl bych tradiční a přesto díky hos-
tům svěží. Po pouti se mladí s dětmi vyda-
li na farní tábor do Trpíku. Mohu dosvěd-
čit, že tábor byl i přes ne právě ideální 
počasí „dost dobrý“. Září přineslo cesty, 
některým pouť ke Svatému otci do Vati-
kánu se sochou sv. Anežky České a jiným 
pouť do San Giovanni Rotondo. O té 
    první čtěte z pera Tomáše Židka, ta 

druhá byla tak nabitá, že nakonec dostala 
svou vlastní přílohu. Povšimněte si též 
nových salvátorských rubrik, zejména 
rubriky „Setkáváme se“. Nahlédnete tak 
dnes 
do společenství manželů. V září začaly 
kurzy Alfa, díky týmu a všem, kteří se 
na tento úmysl modlíte. S dětmi a rodina-
mi jsme prožili velmi pěkně připravený 
svatováclavský výlet do Úhřetic. Bohu 
díky za ten úrodný čas letošního léta. 

Právě na výletě s dětmi, ale 
i jindy v letních dnech, jsem 
vnímal velké sucho, které su-
žuje celou přírodu. Je nejvyšší 
čas začít dělat opatření na za-
držování vody v krajině, jinak 
se postupně stane vyprahlou 
stepí nebo dokonce pouští. 
V tom „zadržování vody“ vi-
dím obraz velké výzvy tváří 

v tvář duchovní, lidské, politické, kulturní 
a společenské poušti dnešního světa.  Prá-
vě eucharistická adorace a modlitba rů-
žence představují osvědčený způsob, jak 
se otevřít proudu Božího života. 
S růžencem v ruce se s Pannou Marií 
vztahujeme k Bohu a přimlouváme se 
za svět. Tak „čerpáme“ z pramenů Boží 
lásky. Naléhavě vás všechny prosím, 
modleme se za svět, pokoj v něm a jeho 
záchranu. Zároveň vás zvu v tomto měsíci 
ke společné modlitbě růžence, každou 
středu od 18 hod v kapli na faře. 

S požehnáním Vám i Vašim rodinám  

                 otec Jiří 

INFORMAČNÍ OBČASNÍK  CHRUDIMSKÉ FARNOSTI 
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Nevím, jestli to děláte také, ale já si rád 

věci plánuji dopředu. Říkám si, jak by ta 

a ona věc mohla být. Možná je to zby-

tečné, ale prostě si tak občas sním… 

Když se začalo mluvit o blížícím se ce-

losvětovém setkání mládeže v Krakově, 

říkal jsem si, že rozhodně pojedu a také 

že bych tam mohl potkat papeže. A už 

jsem si představoval, jak se večer 

s Mirkou procházíme mezi hradem Wa-

welem a řekou Vislou. V hlavě mi totiž 

ležel přesný pohled na ono místo, kde 

jsme byli s farností v roce 2014. Říkal 

jsem si, jak bychom ho tam mohli po-

tkat, na něco se ho zeptat a poprosit 

o požehnání. Když jsem tuto myšlenku 

tehdy říkal mamce, smála se a říkala, že 

jsem naivní, protože Františka chce po-

tkat přece každý… 

O pár měsíců později jsem již věděl, že 

na setkání pojedu. Jako účastník se mi 

moc jet nechtělo, chtěl jsem spíše pomá-

hat, takže jsem se dostal do technické 

skupinky. Bylo nás pět + doprovázející 

kněz a po prvním team-buildingu 

na Vesmíru jsem věděl, že to bude úžas-

né, ale i náročné. Byli jsme skvělá parta 

a já se do Krakova hrozně moc těšil. Jen 

jsem začal počítat s tím, že mé setkání 

s papežem Františkem asi nevyjde, jeli-

kož budeme mít moc práce. Už jsem 

skoro začínal věřit, že jsem byl tehdy 

naivní… 

Je pondělí 18. 7. 3:30 ráno a členové 

naší technické skupinky jedou jako prv-

ní Češi do polského Krakova. Práci za-

hájíme pivem a pak už to jede – postavit 

dvě pódia, zajistil internet, sítě, 

kadibudky, osvětlení, postavit záclony 

ke sprchám, rozvozit stany po Krakově, 

Proglas, Signály, elektřina na potřebná 

místa, … Pak padnout do postele vyčer-

páním a ráno opět nanovo. Tak teď už se 

můj sen, že potkám papeže Františka, 

dočista rozplynul… 

Je 27. 7. 2016 a po ranní poradě jsme se 

rozhodli, že dnešní den bude odpočin-

kovější. Odpoledne jsme se rozhodli, 

že pojedeme do centra Krakova – omrk-

nout Wawel, dát si oběd a chvíli si od-

počinout. To, že bych dnes mohl potkat 

papeže, mi nepřipadalo reálné. 

Po 45 minutovém čekání na tramvaj, 

která kvůli kolapsu dopravy stejně neje-

la, jsme se rozhodli jít pěšky. 

V přeplněné restauraci, kde vůbec nebyl 

vzduch (takové dusno nebývá ani 

v botanické zahradě), jsme poobědvali. 

Následně se šla naše skupinka (asi 12 

lidí + kněz – docela symbolické, ne? )

podívat k Wawelu, okolo kterého bylo 

ale hrazení a davy a davy. Volili jsme 

klidnější ulici, pak pěší zónu a pak jsme 

přišli k „jakési ulici“, kde byla silnice 

zahrazená. Nějakých Francouzů jsme se 

Jak jsem potkal papeže Františka 
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zeptali, na co tam čekají a oni říkali: 

„Už za 15 minut tudy pojede papež 

František, tak tu na něj čekáme!“ Fakt? 

No tak to musíme počkat, 15 minut je 

nic a lepší než zase vidět nějaké přepl-

něné ulice. Našli jsme si místo u zá-

bradlí, kde bylo ještě volno.  

Tak jsme čekali 15 minut. Dalších 

15 minut. Dalších. Opět. Zase. Nanovo. 

Na protější střeše odstřelovači, po silni-

cích každých 5 minut alespoň dvě až tři 

policejní auta, lidí přibývá, všichni 

chtějí zamávat papeži Františkovi. Na-

pínavé jak v nějaké detektivce. Kdy už 

přijede? Nikdo neví… Pojede tudy? 

Nikdo neví… 

Po 2,5 hodinách čekání, při kterých 

jsme měli nažhavené foťáky, stihli jsme 

zmoknout, seznámili se s mladými 

z Uruguaye, začalo jezdit více aut. Poli-

cisté se začali tvářit vážněji. 

A pak! Z pravé strany silnice kolona 

černých aut. Zastavila u kláštera, u kte-

rého jsme stáli. Tam po pár minutách 

papež František přestoupil do papamo-

bilu a už jel k nám! Prožívané pocity se 

asi nedají popsat, možná jen – obrovské 

nadšení, obrovská radost v srdci, obrov-

ské odhodlání jít za Ním, obrovská na-

děje… Být od papeže Františka na tři 

metry, to není událostí běžného dne! 
Během pár okamžiků, při kterých jsme 

si vzájemně zamávali, projel a s ním 

i celá jeho eskorta. 

Možná se to stává i vám, ale mně jo. 

Někdy, když prožiju nějaký silný du-

chovní zážitek, říkám si, jak je to úžas-

né. Po pár dnech si ale říkám: „A bylo 

to tak? Nebyla to jen náhoda? Přece to 

nebylo tak silné, ne?“ a podobné otáz-

ky. 

V jednom filmu říká jeden kněz: „God 

is good, all the time.“ (Bůh je dobrý, 

po celý čas/vždy.) Víte, možná bych si 

po nějakém čase začal říkat, že to mož-

ná byla náhoda, ale rozhodně vím, že 

nebyla. V jediném volném dnu, ve kte-

rém jsem šel do města, jsem po nece-

lých dvou kilometrech potkal toho, kte-

rého jsem potkat chtěl. Věřím, že je to 

odpověď, že Bůh mě slyší, ať jsem kde 

jsem. 
 

A abych opravdu neměl možnost říct si 

po čase, že to byla jen shoda náhod, 

tohle celé se odehrálo u autobusové 

zastávky, která se jmenuje Salwator. 

God is good, always, everywhere, 

forever. Amen. 
 

              Pavel Pudil 

pavel.pudil@icloud.com 



S t r á n k a  4    S a l v á t o r  

V neděli 7. 8. jsme se sešli v 16.00 ho-

din na chrudimském vlakovém nádraží 

s ostatními účastníky tábora. Jakmile 

jsme se nalodili do autobusu, vyrazili 

jsme na cestu, která trvala přibližně 

jednu a půl hodiny. Když nás všechny 

autobus vyložil, šli jsme do našeho tá-

bořiště, kde nás čekaly stany s podsa-

dou, polní kuchyně, potok a v neposled-

ní řadě latríny. Celé tábořiště se nachá-

zelo v údolí kousek od Trpíku, což zna-

mená, že všude okolo byly vysoké kop-

ce. 

Dny s krásným počasím se daly sečíst 

na třech prstech jedné ruky, a proto 

jsme vytvořili novou formaci „teplý 

chumel“. Tím myslíme, že když nám 

byla zima, tak jsme se semkli 

do chumlu, a bylo nám teplíčko. 

Po večeři přiběhly Rychlé šípy, se kte-

rými jsme koupili kůlnu za naše slad-

kosti, a poté jsme šli spát. Druhý den 

ráno, jako každý den byl budíček v 7.30 

a pět minut poté následovala rozcvička. 

V dopoledních a odpoledních progra-

mech jsme například získávali špendlí-

ky, abychom mohli do Stínadel, luštili 

tajné šifry, hledali kroniku Vontů i de-

ník Jana Tleskače. Mezi večerní pro-

gram patřilo například slaňování v lese 

mezi stromy. Jako každý rok, i letos nás 

čekal celodenní výlet, tentokrát do An-

nenské Studánky, kde jsme navštívili 

kostelníka od sv. Jakuba, který nám 

vyprávěl příběh Jana Tleskače. Když 

jsme se vrátili, tak byly připraveny 

sprchy, které tvořily propíchané ple-

chovky, ze kterých tekla teplá voda. 

Tento den také starší účastníci měli 

možnost spát v tee-pee, ale pod pod-

mínkou, že budou držet noční hlídky 

ve dvojicích. 

Dva dny s námi strávil i otec Jiří, díky 

kterému jsme měli možnost mít dvě 

mše svaté.  

Každý den ráno a večer byly nástupy 

a na večerním se odměňovalo oceněním 

Rychlých šípů. Ve čtvrtek byl ukraden 

ježek v kleci, a to během volby Velké-

ho Vonta. Předposlední den se strhl 

velký krvelačný boj o ježka v kleci, 

který vyhráli Vontové a bohužel nám 

Farní tábor 7.–13. 8. 2016 



s ním utekli. Ale jelikož jsme jim byli 

v patách, tak jim nezbývalo nic jiného, 

než aby ho přehodili přes velkou baži-

nu, ale protože otec Mažňáka není dob-

rý v házení na delší vzdálenosti, tak 

ježek v kleci skončil v bažině a my 

jsme šli zpět do tábora s prázdnou. 

Při slavnostním táboráku jsme dostali 

diplom a placku na památku. Opekli 

jsme buřty a šli spát. Ráno bylo velké 

balení všech věcí a chystání na odjezd. 

Do Chrudimi jsme přijeli okolo 17. ho-

diny odpoledne. 

Náš veliký dík patří všem vedoucím 

a Klárce s Maruškou za přípravu celého 

tábora. 

PS: Příště bychom uvítali naše nejoblí-

benější jídlo, což je krupicová kaše. 

 

Anežka Ježková a Míša Měkotová 
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Socha svaté Anežky Přemyslovny 

(České) byla v sobotu 10. září slavnost-

ně dovezena do Vatikánu, kde ji papež 

František posvětil při slavnostní audien-

ci na náměstí svatého Petra za přítom-

nosti české vládní delegace a za dopro-

vodu čtyř hudebních souborů, mezi 

nimiž byl také Vysokoškolský umělecký 

soubor (VUS) Pardubice se svým šéfdi-

rigentem, chrudimským regenschorim 

Tomášem Židkem. Svatopetrské náměstí 

bylo zaplněno několika tisíci poutníky, 

z nichž velkou část tvořili čeští občané, 

doprovázející sochu svaté Anežky, která 

vznikla v kamenické škole v Hořicích. 

Na stejný námět byla vytvořena již celá 

série, zejména díky iniciativě prof. P. 

Piťhy a vstřícnosti hořické školy. 

V Chrudimi byla před několika lety od-

halena socha sv. Anežky na Žižkově 

náměstí. VUS Pardubice, doplněný 

o chlapecký sbor Bonifantes, doprovázel 

úvodní část audience. Vedle naší státní 

hymny zazněla např. i nejstarší česká 

duchovní píseň „Svatý Václave“ 

v úpravě O. A. Tichého. Na závěr audi-

ence,  která byla přenášena živě televizí 

           

Svatá Anežka a chrudimská stopa ve Vatikánu 

pokračování na str. 6   
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Noe, papež věnoval svou přítomnost 

každému z hudebních souborů a po přá-

telském pozdravu se s každým ansám-

blem vyfotografoval.  

Vyvrcholením celého dne byla mše 

svatá, konaná především pro české 

poutníky, v chrámu sv. Jana Florenťa-

nů, kterou celebroval kardinál Vlk spo-

lu se všemi přítomnými biskupy. Hu-

dební doprovod po celou dobu boho-

služby zajistil Vysokoškolský umělec-

ký soubor Pardubice a sbor Bonifantes. 

Vedle světové duchovní tvorby zazněla 

i hudba chrudimského A. Hniličky. 

Sbor si na závěr vysloužil upřímné po-

děkování kardinála Vlka a pochvalu 

vládní delegace v čele s Miluší Horskou 

a Danielem Hermanem. Snad ještě mi-

lejší bylo setkání s našimi krajany, čers-

tvými jáhny Vojtou Novotným 

a Petrem Soukalem, kteří nám ve své 

službě byli vlastně také celý den 

na blízku. 

Nezapomenutelný sobotní den byl za-

končen procesím do baziliky sv. Petra 

přes bránu milosrdenství. Zde celá vý-

prava navštívila kryptu vatikánské bazi-

liky a především kapli Evropských pa-

tronů, kam byla socha sv. Anežky 

umístěna, v blízkosti hrobu kardinála 

Berana. 

 
Jana Mimrová a Tomáš Židek 

Svatá Anežka a chrudimská stopa ve Vatikánu 

pokračování ze str. 5   

Den charity 

V úterý 27. září, o svátku svatého Vin-
cence z Pauly, našeho patrona, proběhl 
Den charity. Od 9 do 17 hodin bylo 
v sídle charity na faře k dispozici něko-
lik dobrovolníků, kteří zde ochotně 
a s informačním komentářem provázeli 
zájemce v rámci dne otevřených dveří. 
Každý se tak mohl podívat na to, jak to 
u nás ve Farní charitě Chrudim vypadá, 
kdo a kde zde pracuje, a mohl se také 
doptat na to, co všechno zde vlastně 
v současné době děláme. Kdo chtěl, 
mohl si zde také v asistenci naší vrchní 
zdravotní sestry nechat bezplatně změ-
řit hodnoty krevního tlaku. Od 17 hodin 
pak v sále chrudimské fary proběhla 
přednáška na téma „Charita dnes – co 
vlastně děláme“. Zúčastnila se jí řada 
významných hostů z vedení Diecézní 
charity Hradec Králové, Charity Pře-

louč i naší chrudimské charity. 

Pozdravit nás přijel také radní Pardu-
bického kraje za sociální věci a nezis-
kový sektor pan Pavel Šotola z Koalice 
pro Pardubický kraj, se kterým se nám 
při nezbytné pracovní komunikaci 
s Pardubickým krajem opravdu velmi 
dobře spolupracuje, a i proto mu přeje-
me do nadcházejících krajských voleb 
mnoho zdaru. Na přednášce se všichni 
dozvěděli, co je současnou náplní práce 
Farní charity Chrudim, Diecézní charity 
HK, Charity ČR i Charity Svět, tedy 
o celém současném charitním díle. 

Pro nás v Chrudimi je ale samozřejmě 
nedůležitější vědět, jak nám může 
(v případě že by to bylo potřeba) pomo-
ci charita naše, chrudimská. Ta pomáhá 
všem těm, kteří už jsou příliš staří, ne-
mocní, či mají nějaký handicap, který 
jim brání v tzv. sebeobsluze, tedy 

 



S t r á n k a  7  I n f o r m a č n í  o b č a s n í k  c h r u d i m s k é  f a r n o s t i  

ve starání se o sebe či o svoji domác-
nost. To činíme skrze tzv. Pečovatel-
skou službu a službu Osobní asistence, 
které obnášejí pomoc třeba jen malou, 
jako je občasná výpomoc s nákupem, 
úklidem, či podáním stravy, nebo i po-
moc velkou, tedy až celodenní péči 
o klienta se vším všudy – hygiena, po-
lohování, cvičení apod. Poskytujeme 
také veškeré možné zdravotnické služ-
by, poskytované profesionálním týmem 
odborných zdravotních sester skrze tzv. 
Ošetřovatelskou službu. Vše v místě 
bydliště klienta tak, aby mohl v klidu 
zůstávat v pohodlí své vlastní domác-
nosti, kde je většině z nás nejlépe. Po-
máháme také radou v naší bezplatné 
Občanské poradně, která je vysoce hod-
nocena jak úředníky Pardubického kra-
je, tak i odbornou veřejností v rámci 
Asociace občanských poraden, které 
jsme členy. Umožňujeme také 
(ne)obyčejným lidem zapojovat se 

do charitního díla formou dobrovolnic-
tví v našem stále ještě novém Dobro-
volnickém centru. To ponejvíce spočívá 
v jednoduchých návštěvách seniorů, 
kteří jsou již příliš staří či nemocní, aby 
si za společností došli sami, ale mají 
o ni stále ještě zájem. 

Tím vším plníme také důležitou úlohu 
naší římskokatolické církve, kterou je 
koinonia – společenství v milosrdenství 
a pomoc bližnímu v nouzi. Zapojit se 
může porůznu téměř každý. Více infor-
mací o našich činnostech a aktivitách 
naleznete na naší webové adrese chru-
dim.charita.cz nebo se můžete kdykoli 
a bez ostychu přijít na cokoli zeptat 
přímo do našeho sídla na faře. Rádi se 
vám budeme věnovat! Těšíme se na vás 
a přejeme vám mnoho Božího požehná-
ní do nadcházejících dnů. 

          Za Farní charitu Chrudim 
        Bc. Lukáš Roztočil, Dis. 
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část 1. část 1. ––  konec června konec června 

20162016  

Motto: Bílým šátkem mává, kdo se lou-

čí, každého dne se něco končí, něco 

překrásného se končí…  

(Jaroslav Seifert – Poštovní holub) 

Využíváme krátkého pobytu našich 

milých absolventů teologického studia 

Vojty a Petra k rozhovoru před jejich 

jáhenským svěcením. 

Jak se cítíte znovu doma po delším 

pobytu v Římě? 

V.: Tři roky v Římě byly krásné a plné 

zážitků, ale vždy se rádi vracíme domů. 

Tentokrát je náš pobyt očekáváním já-

henského svěcení a předělem před ná-

stupem na nová působiště. 

P.: Krásně. Jsme tam, kam jsme se 

vždycky rádi vraceli a jistě i nadále bu-

deme rádi vracet. „Doma“ je více než 

jen přestupní stanice mezi Věčným 

městem a novou misí. Je to prostě 

a vždycky bude doma! Hlavně díky 

rodičům, sourozencům, kamarádům 

a také díky vám… 

Existuje něco jako „vatikánský životní 

styl“? 

V.: Spíše mohu popsat nepomucenský 

životní styl: Den jsme otevírali v 5.55 

v kapli rozjímáním, mší svatou a ranní-

mi chválami. Následovala snídaně. 

Škola u Lateránské baziliky začínala 

v 8.30 – 2 x 2 hodiny studia v jedné 

třídě, kde se střídali učitelé a kde zvoni-

lo. Zkrátka jako v první třídě. Do koleje 

jsme se vraceli čtvrthodinovou procház-

kou (Petr někdy na kole), abychom 

stihli modlitbu Anděl Páně ve 13.05 

v kapli a následný oběd. Při tom jsme 

se italsky bavili i s cizinci, kteří v Ne-

pomucenu také bydleli. Odpoledne byla 

volná na studium, četbu, v pátek na fot-

bal, někdy na procházky s hosty po Ří-

mě. V 17.00 jsme se připojovali k ado-

raci u sester boromejek a v 19.15 jsme 

se modlili nešpory. Následovala půlho-

dinová večeře. Den jsme končili opět 

v kapli: spirituál nám připravoval body 

k rozjímání, tzv. punkta, na 21. hodinu 

a vše jsme uzavírali modlitbou komple-

táře z breviáře. 

P.: Určitě. Nejen modlitba, práce a stu-

dium, ale také společenské události pat-

ří k životu Nepomucena. Kdo by chtěl 

pod pokličku nepomucenského kotlíku 

nakouknout hlouběji, může sáhnout 

po časopisu Brázda, který nabízí přímo 

hlubinný vrt do nepomucenského život-

ního stylu. A jaký tedy je? Vypíchněme 

alespoň něco: formace, modlitba, pocti-

vé studium, setkání se světem a církví, 

která v tomto světě slouží jako „nástroj 

vnitřního spojení s Bohem a jednoty 

celého lidstva“ napříč různými konti-

nenty a hranicemi. 

Měli jste někdy možnost setkat se se 

Svatým otcem, případně s ním mluvit? 

Rozhovor s Vojtěchem Novotným  

a Petrem Soukalem  
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V.: Na jaře roku 2016 jsme absolvovali 

týdenní kurz zpovídání a duchovního 

doprovázení. Na závěr jsme se setkali 

se Svatým otcem Františkem, který měl 

promluvu a potom každému osobně 

podal ruku. Byl to silný zážitek – větši-

na mu říkala, že se za něj modlí. 

P.: Nejosobnější setkání jsem mohl 

prožít na neděli Vzkříšení roku 2015. 

Sice mezi mnou a papežem stála řada 

pánů s černými brýlemi a sluchátky 

v uších, ale protože lilo jako z konve, 

zmizely krátce před začátkem polstro-

vané kardinálské židle a ve výhledu už 

nám skoro nic nebránilo. Mnoha lidem 

z Nepomucena se ale zadařilo ještě lépe 

a vždy bylo pěkné poslouchat zážitky 

z osobního setkání s papežem Františ-

kem. 

 

Teď se vrátíme v čase možná dost 

zpátky: Jak to bylo s Vaším povoláním 

– byl to pozvolný proces nebo přišlo 

náhlé vnuknutí? 

V.: Jako dítě jsem při cestě autem ko-

lem poutního místa Lomec chtěl udělat 

radost rodičům, a tak jsem prohlásil, že 

budu knězem. Dál jsem o tom nepře-

mýšlel, a protože se mi zalíbila mate-

matika, odešel jsem ji studovat. 

Velkým darem bylo a je pro mě Hlubo-

ké koření. Jezdili jsme na různé akce, 

společně jsme zpívali, hráli a modlili se 

– to vše mne inspirovalo. A pak to při-

šlo: „Možná někoho z vás napadne, že 

by se mohl stát knězem, tak se toho 

nebojte,“ zaznělo na jedné duchovní 

obnově pro mladé ve Vranově. Netušil 

jsem, že by se ta věta mohla týkat mne. 

Ale zněla tak silně. Přibyly další ka-

mínky do mozaiky, až jsem poznal, že 

si to nemohu nechat pro sebe. Dokončil 

jsem studium Matematicko-fyzikální 

fakulty UK a podal si přihlášku 

ke kněžské formaci. A pak už to máme 

s Petrem stejné: absolvovali jsme poho-

vor s biskupem a sedmi dalšími kněží-

mi, následoval rok v konviktu 

v Olomouci, dva roky semináře v Praze 

a tři v Římě. 

P.: Dávno, pradávno. Jedna spolužačka 

ze základní školy mi připomněla přího-

du ze druhé třídy, kdy se mnou chtěla 

trochu více kamarádit. Prozíravě jsem 

si vzal týden na rozmyšlenou a odpo-

věď, která zněla asi takto: „Hele, nic 

z toho nebude, já to vidím tak, že půjdu 

do semináře. Pokud bys ale chtěla, 

mohla bys mi dělat farní hospodyni…“ 

Budiž vám ještě známo to, že nechtěla. 

 

Kdo Vás ovlivnil, máte nějaký vzor? 

A co rodinné kořeny? 

V.: Vzorů by se dalo vypočítat více. 

Z časově vzdálených bych mohl jmeno-



S t r á n k a  1 0    S a l v á t o r  

vat sv. Jana Maria Vianneye, jehož ži-

votopis na Proglase mě uchvátil. 

A z těch blízkých klidně Petra a to, ja-

kým způsobem od mala pomáhal u oltá-

ře. 

Moje rodina z obou stran je věřící. 

Po dědečku Stanislavovi jsem podědil 

lásku k matematice a výtvarné nadání 

ponechal spíš na bráchovi. Babička Ma-

rie by zase měla radost, kolik už jsem 

musel absolvovat jazyků. S maminči-

nou příbramskou větví mě pojí hudební 

zájmy a vlohy. Díky tatínkovi jsem při-

čichl k fotografování a maminka se za-

se vždycky starala a stará o naši rodin-

nou pohodu. 

P.: Je pro mě velkým darem, že 

pro kněžský vzor nemusím z naší far-

nosti chodit daleko… Měl jsem také 

možnost setkat se s řadou lidí, kteří mi 

přispěli radou, příkladem života, svým 

tahem na branku či opravdovým přátel-

stvím. Vzorů je tedy více, ale tím, 

ke kterému se ve svém životě chci při-

blížit nejvíce, je náš Pán Ježíš Kristus. 

Prarodičům i rodičům děkuji za dar 

života a předání daru živé a žité víry. 

Také za doprovázení a výchovu jak 

příkladem, tak (když to bylo potřeba) 

ještě trochu jasnějšími výchovnými 

prostředky. 

Jaký byl rozdíl mezi studiem v naší 

zemi a v Římě? Jaká byla témata Va-

šich závěrečných seminárních prací? 

A pro Vojtu ještě: Můžete srovnat stu-

dium na Matematicko-fyzikální fakul-

tě UK a studium teologie? 

V.: Na studium matematiky se hlásí víc 

lidí, ale také se tam víc vyhazuje: začí-

nalo nás přes sto, končila nás jen hrst-

ka. Na teologii v Praze bylo v ročníku 

jen 10 seminaristů a 5 řeholníků a laiků. 

Studium i na teologii má vědecký pří-

stup, zdaleka nejde jen o „zbožné poví-

dání“ – na což jsem byl mimochodem 

před nástupem zvědav. 

V Praze jsme měli víc předmětů, čás-

tečně volitelných, byly na nás kladeny 

velké, někdy až nesplnitelné nároky. 

V Římě jsem byl spokojený, studovali 

jsme zajímavé předměty, potkávali 

jsme studenty z různých světadílů. Oče-

kával jsem, že to bude těžší, ale z Prahy 

jsme si přinesli dobrý základ – např. 

pražská biblistika je na vynikající úrov-

ni. Studia v Praze končí titulem magis-

tr, naše římská studia končí bakalář-

ským titulem. V závěrečné seminární 

práci jsem se věnoval tématu, co je svá-

tost a co spojuje všech sedm svátostí. 

Rozhovor s Vojtěchem Novotným  



P.: Rozdílů je celá řada a zřejmě ne 

nečekaně musíme připustit, že každá 

škola má to svoje… V Praze by to mohl 

být osobní vztah k přednášejícím, kte-

rým na hodinách podřimuje pouze pár 

studentů, dále opravdu skvěle probrané 

Písmo svaté nebo církevní dějiny zao-

střené na tuzemské souřadnice. Řím 

zase nabízí profesory ze všech koutů 

světa, nepřeberné bohatství moderních 

knihoven, slušnou znalost cizího jazy-

ka, vřelejší vztah k papeži i jeho doku-

mentům a zejména světový rozhled. 

Studium na jih od Alp je velikým da-

rem a v mém případě třeba i doceněním 

kvality Katolické teologické fakulty 

v Praze. 

Měl jsem tu čest studovat teologii Vla-

dimíra Boublíka, českého teologa žijící-

ho v Římě, který je dle mého skromné-

ho úsudku stejně geniální jako nedoce-

něný. Rozborem jeho doktorátu 

„Předurčení. Pavel a Augustin.“ jsem se 

snažil dokázat, že jeho teologie je tako-

vá, jakou ji sám chtěl a popsal ve svém 

duchovním deníku: „To není pouze 

umění učeně rozprávět s příslušnými 

latinskými citáty. Toto vše může být 

nejvýše podkladem k dalšímu. Ke spo-

jení slov, vědy se svým životem. A to 

ještě není vše.“ 

Motto rozhovoru naráží na to, že se 

Vaše cesty brzy rozejdou do nových   

 působišť. Jaké jsou Vaše pocity? 

V.: Nesmírně si vážím našeho přátelství 

s Petrem. Vstupujeme do třetí fáze: nej-

prve jsme se seznamovali a naše kama-

rádství se rodilo. Teď jsme byli šest let 

dennodenně spolu a mohli dohromady 

zažívat radosti i starosti seminárního 

života. A dále? Neuvidíme se tak často 

– ale snad o to víc se budeme na každé 

setkání těšit. 

P.: Poslední tři roky jsem měl Vojtu 

přes jednu zeď. Bylo to skvělé! Stačilo 

lehce zabušit a Vojta už stál v mých 

dveřích. Po tom se mi bude stýskat. 

Na druhé straně – to podstatné není 

společná stěna, ale přátelství mezi námi 

a to rozhodně nekončí – spíše naopak – 

teď si setkání s Vojtou budu vážit ještě 

více… 

Můžete představit další kandidáty já-

henského svěcení? 

P.: Honzu Pitřince, našeho spolužáka 

z Říma, mnozí znáte. Společně jsme 

muzicírovali, poznávali Itálii a přežili 

nejedno napínavé dobrodružství. 

V Chrudimi se ukázal několikrát a ne-

bylo by vůbec špatné, kdyby u nás ně-

kdy zakotvil déle… Třeba až zvedne 

kotvy z Litomyšle, kde začíná svou 

první misi. 

Jenda Lukeš je jedna velká otevřená 

náruč, schopný organizátor a dlouhole-

tý tvůrce časopisu pro ministranty Tar-

sicius. Své první ustanovení získal 

do Vysokého Veselí, kde bude na faře 

s P. Pavlem Rouskem, zakladatelem 

diecézního centra života mládeže Ves-

míru. 

Ondra Špinler je z Dolní Dobrouče, jež 

do světa nedávno vypustila novokněze 

Filipa Duška, který působí 

v Pardubicích, kam je poslán i Ondra. 
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a Petrem Soukalem  
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Je to zkušený cestovatel, znalec filmové 

tvorby a báječný kamarád, kterého jen 

tak něco nerozhodí (doufám, že ani to, 

co o něm teď píšu). Možná časem při 

nějakém zastupování zavítá také k nám 

do Chrudimi. 

A malý pohled do budoucnosti – jaké 

úkoly má jáhen? 

V.: Jáhen není ještě vysvěcen ke kněž-

ství, ale ke službě. Jáhen tedy slouží – 

a to nejen dvěma pokyny ve mši svaté. 

Může křtít, oddávat, může vést boho-

službu slova, kázat, pohřbívat. Může 

také učit náboženství, připravovat du-

chovní obnovy, navštěvovat nemocné 

a jistě bychom toho našli mnohem více. 

Na rozdíl od kněze a biskupa nemůže-

me biřmovat, zpovídat, světit, sloužit 

mši svatou a udělovat svátost nemoc-

ných. 

Na co se do budoucnosti těšíte a čeho 

se obáváte? 

V.: Rok před seminářem, kdy jsem ješ-

tě dokončoval školu v Praze, jsem už 

věděl, že si chci podat přihlášku. Nevě-

děl jsem, jaké to bude – ale těšil jsem se 

a snil jsem o tom. A teď? Je to tady. 

Když se nad tím někdy déle zamyslím, 

je to stále nepochopitelné… A krásné… 

Tak se raduji z povolání. A čeho se 

obávám? Abych se radovat nepřestal 

a abych byl věrný po celý život. 

P.: Určitě se více těším, než obávám… 

Důvěra v našeho Pána je prostě silnější 

než strach z vlastní ubohosti… Nejvíce 

se těším, že pod mýma rukama bude 

růst Boží království! Ta slova jsou snad 

troufalá, ale také hluboce pravdivá, 

protože skrze ruce kněze bude sám 

Ježíš žehnat, odpouštět, sloužit a dávat 

lidem to nejlepší – totiž sebe sama… 
  

  

2. část rozhovoru2. část rozhovoru  

v září  2016v září  2016  

proběhla přes internet z nových 

působišť našich milých jáhnů. 

Jáhenské svěcení a své pocity jste 

popsali v posledním 35. čísle Salvátoru, 

tak už jen dvě poslední otázky. 

Motto ze stejné básně: Každého dne se 

něco počíná, něco překrásného se 

počíná... 

Už v nových rolích jste odjeli do Kra-

kova na Světový den mládeže. Jak jste 

jej prožili? 

V.: Krakov byl mým třetím Světovým 

dnem mládeže, takže jsem byl v našem 

autobusu rekordmanem. Jsem rád, že 

Rozhovor s Vojtěchem Novotným  
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a Petrem Soukalem  

jsem na něm i na předprogramu mohl 

být. Myslím, že to je pro mladé velká 

příležitost zažít radost z Boha. Pro nás 

bylo setkání ozvláštněné tím, že jsme 

byli sotva vysvěcení a hned mohli být 

po boku biskupům při takových 

velkých bohoslužbách. 

P.: Hezky a služebně. Mým úkolem 

bylo dovést autobus mladých lidí 

na předprogram do Ząbkowice Śląskie. 

Po cestě na nás čekalo mnoho 

dobrodružství... Například jsme jezdili 

s autobusem podle mobilní navigace 

pro osobní auta (ale nevšimli jsme si, že 

by za námi spadl některý z mostů 

do 3,5 t), nebo jsme museli zajišťovat 

ošetření pro jednoho výtečníka, 

který na nohu (naštěstí vlastní) 

pustil ve zlatém dole železnou 

cihlu (vážila asi 16 kg!). 

Zejména jsme ale sloužili 

při liturgii, četli evangelium 

a přidávali ruku k dílu tam, kde 

to bylo potřeba. 

Jaká je náplň Vaší nové práce 

v Poděbradech a v olomouc-

kém konviktu? Můžete se 

s námi podělit o první dojmy 

a zážitky? 

V.: První dojmy? Když se ně-

kdy večer procházím po Poděbradech 

a bloumám místy, kde jsem ještě nebyl, 

objevuji krásu lázeňského města. 

A zažívám při tom radost z lidí, ke kte-

rým jsem teď poslán. Opravdu jsem tu 

rád. Byl jsem zde skvěle přijat, už se mi 

daří zapamatovávat si první jména, ale 

život farnosti se po prázdninách naplno 

teprve rozbíhá. 

P.: V Olomouci bylo nejdříve potřeba 

oprášit (po pěti letech) známost s velko-

budovou semináře, otci představenými 

a prehistorickou myčkou. Hned jak 

jsem to jakžtakž zvládl, začalo sezna-

mování s kluky. Letos jich je v konvik-

tu celkem šestnáct, z toho tři za naši 

diecézi. Postupně se učíme žít ve spole-

čenství, modlit se a brzy začnou také 

přednášky. Mým dalším úkolem bude 

uvést kluky do tajemství Písma svatého, 

liturgie a hlavně být s nimi v radostech 

i starostech na cestách Božího povolá-

ní... 

Ze srdce děkujeme za ochotu, se kterou 

jste nás nechali nahlédnout do svého 

života. A modlíme se za Vás slovy 

sv. Augustina: „Když po širokých 

cestách světa půjdou, buď s nimi, Pa-

ne!“ 

                 EV + KM 
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Společenství manželů vzniklo před tře-
mi lety z touhy scházet se a sdílet svoji 
víru s druhými lidmi v podobné životní 
situaci. Na začátku jsme se sešly 4 man-
želské páry s otcem Jiřím (někteří se ani 
moc neznali) a uvažovaly, jak by měla 
setkání vypadat. Z několika návrhů 
a postupným vývojem vzešlo schéma 
obsahující Lectio divina. Setkáváme se 
1x za 14 dní v jiné domácnosti a domácí 
manželé mají na starosti průběh večera – 
moderování, přípravu textů a také něco 
z kulinářských nápadů. Někdy s námi 
bývá o. Jiří, zvali jsme naše bohoslovce, 
dnes již jáhny. Po úvodní modlitbě, pří-
padně písni, se 2x čte text evangelia ná-
sledující neděle. Poté je asi 10–15 minut 
čas v tichu o textu přemýšlet. Následně 
může každý říci slovo nebo nějakou část, 
která ho oslovila. Nakonec se k textu 
vyjádří postupně všichni účastníci. Kaž-
dý má prostor říci druhým, jak se téma 
daného úryvku dotýká jeho života, jeho 
okolí, vztahů apod. Bývá to velice osob-
ní chvíle, kdy se postupem let vytvořila 
atmosféra důvěry a upřímného naslou-
chání. Když se člověk v takové situaci 
otevírá druhým, může z toho být silné 
svědectví, inspirace pro ostatní nebo za-
myšlení se nad sebou, jak jsem na tom 
v dané věci vlastně já? Zpětně vidím, jak 

je důležité dávat si pozor, abychom 
si někoho hned při prvním letmém setká-
ní nezaškatulkovali a neposuzovali, ale 
všímali si toho, co není na první pohled 
vidět. Na závěr se pravidelně modlíme 
modlitbu za ohrožená manželství, někdy 
desátek růžence na konkrétní úmysl. 
Na konci setkání je také možnost sdělit 
úmysl, na který budeme do příštího 
setkání myslet v modlitbě. Myslíme, že 
jsme velmi pestrá skupina. Spojuje nás 
stejná víra, chuť žít společenství a sdílet 
své názory a životní zkušenosti. Společ-
ná setkání nás také utvrzují ve víře a ži-
votním stylu vyplývajícím z křesťanství, 
protože ve společnosti to bývá jinak.  
             T. a J. Vostrovští 

   Setkáváme se  

Zprávy z pastorační rady 

Pastorační rada na svém setkání ve čtvr-
tek 1. 9. probírala tyto záležitosti: opra-
vené hodiny na kostele sv. Kateřiny; stav 
prací v kostele sv. Bartoloměje; probíha-
jící rekonstrukce na kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a úpravy interiéru – bylo 
vyladěno nové ozvučení a položeny no-
vé koberce, uvažuje se o zpovědní míst-
nosti a novém oltáři, ambonu a sedes 
(v současnosti se zpracovávají 2 návrhy,   

námětem je proměnění Páně); obsah a 

frekvence farního občasníku Salvátor; 
plánované akce ve farnosti (svato-
václavský výlet, kurz Alfa, společenský 
večer, kurz ikonopisectví, zapojení do 
Národního týdne manželství, přednášky 
ČKA, adventní duchovní obnova). 

Další setkání pastorační rady se uskuteč-
ní 15. 11. 2016 v 19 hodin na faře.  

                         bn 

 



Byli jsme na hezkém výletě. Začínal 
mší svatou v hlavním kostele,  po mši 
jsme šli do kostela sv. Michaela. 
Na místě jsme hráli seznamovací hru, 
potom následovala další hra. Hledali 
jsme kartičky, na kterých byly napsány 
zajímavosti o svatých andělech. Poté 
jsme se pomodlili v kostele a vyrazili. 
Šli jsme na Ptačí ostrovy, tam jsme si 
zahráli další hru. Sháněli jsme 
v obchodech věci pro svatého Václava. 
Kdo sehnal 3 kartičky, stal se členem 
Václavovy družiny. Potom jsme šli 
do Habrova, kde jsme všichni po-
obědvali. Po obědě následoval nový 
úkol: stavění kostelů z přírodních mate-
riálů. V kostelech vytvořily jednotlivé 
skupinky moc hezké vybavení, např. 
oltáře s kalichem a miskou (dokonce 
i s hostiemi). Po hře se někdo musel 
odpojit. Z Habrova do Úhřetic jsme šli 
polem podél silnice, cestou jsme sbírali 
padaná jablka. Došli jsme do kapličky 
sv. Václava. Otec Jiří nám vyprávěl 
 o smrti sv. Václava. Poté jsme se po-

modlili a šli jsme na vlak. Čekání nám 
zkrátilo hraní na hřišti. Vlak měl 
20 minut zpoždění. Když vlak přijel, 
jeli jsme hurá domů. Děkujeme otci 
Jiřímu a Boji za tak krásný sváteční 
výlet. 

    Anička, Kubík a Matěj Vtípilovi 

S t r á n k a  1 5  I n f o r m a č n í  o b č a s n í k  c h r u d i m s k é  f a r n o s t i  

Svátost křtu přijali: 
Marek Pavel Hunka 
Sebastián Myšák 
Jakub Kryštof Vaníček 
Adéla Marie Matusová 
Vojtěch Jiří Šťovíček 
Robin František Blažek 
Kristýna Kamila Naumecová 

 
Ve farnosti jsme se rozloučili 
Vladislav Klůc (*1936) 
Pavel Chvojka 
Stanislav Naumec (*1929) 
Miroslav Šterba (*1948) 

 
 

Manželství uzavřeli: 
Thomas Cepe 
Barbora Marečková 

Kamil Konvalina 
Nikola Wiedermanová 

Jan Čejka 
Markéta Charvátová 

Ondřej Krahulec 
Monika Stará 

 

Z farních matrik 

Svatováclavský výlet 
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Dětská pěvecká schola 

V letošním školním roce opět zahajuje 
svou činnost dětská pěvecká schola. 
Nyní je členy 6 dětí – vlastně už je to 
skoro mládež – Anežka Ježková, Míša 
Měkotová, Anička Pudilová, Adélka 
Dostálová, Monča Fidlerová a pánské 
řady statečně drží Michal Smetana. 
Od září 2012, kdy byla scholička zalo-
žena, 
se děti naučily mnoha dovednostem, 
z nichž bych ráda vyzdvihla zvládnutí 
tří českých ordinárií (Bříza, Eben, Olej-
ník), pohotový zpěv žalmů podle růz-
ných nápěvů a v neposlední řadě zlep-
šující se orientaci v liturgii díky praxi 
při bohoslužbách. Děti jsou na kůru 
stále platnějšími pomocníky v hudební 
službě. 

Letos nás čeká zase řada nových hudeb-
ních úkolů, opět budeme pilovat dvoj-
hlas, který je prozatím v tak malém po-
čtu dětí při velkém chrámovém prosto-
ru tvrdý oříšek. Děti, které hrají 
na klávesový nástroj, dostanou drobné 
příležitosti vyzkoušet si hru na varhany. 
Budeme zkoušet každý pátek v 17 ho-
din na faře, poté se přesuneme do kos-
tela ke zpěvu při mši svaté. 

Chtěla bych tímto pozvat další děti 
ve věku cca 8–13 let, aby se k nám při-
pojily a posílily naše řady. Stačí umět 
trochu zpívat a ostatní vás již naučíme. 

Pro menší děti samozřejmě není zpěv 
při mši svaté povinný, začleněny budou 
postupně podle svých možností a vzá-
jemné domluvy. Můžete se za námi 
kterýkoli pátek zastavit a podívat se, 
jak zkoušky probíhají. Těšíme se 
na vás! 

Stávajícím členům děkuji za velkou 
ochotu a nadšení do práce. Ať se 
i v letošním školním roce služba na ků-
ru daří k radosti naší i našeho Pána.       

        Kateřina Holá, varhanice 

Uzávěrka příštího čísla farního občasníku je 20. 11. 2016. Své příspěvky 

můžete zasílat na adresu farnost@farnost-chrudim.cz. 

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

