V Chrudimi 13. května 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA

Farníci ze Seče podpořili klienty Šance pro Tebe. Ve sbírce pro ně vybrali
na 10 000 korun a velkou zásobu trvanlivých potravin.
Děkujeme!
V době Velikonoc se v sečské farnosti uskutečnila sbírka, ve které se vybralo na
deset tisíc korun a ještě k tomu nemalé zásoby trvanlivých potravin. Finanční částka i
balíky jídla tak putují za potřebnými klienty Šance pro Tebe. Proč se do sbírky zapojili
farníci ze Seče nám odpovídal Pavel Jäger, který je zdejším duchovním správcem.
„Naší snahou bylo smysluplně prožít postní dobu a pojmout ji jako praktickou přípravu na velikonoční svátky.
Podobně jsem to řešili v minulých letech. Letos jsme se chtěli více zaměřit na samotnou velikonoční „Večeři
Páně“, která je obrazem každého našeho slavení mše svaté. Abychom tedy docenili tuto svátostnou večeři,
potřebujeme docenit večeři v její přirozené rovině,“ vysvětlil duchovní Pavel Jäger.
Farníci ze Seče se tak spolu se svým duchovním správcem vrací k polozapomenuté tradici a svým konání jí dávají
konkrétní podobu.

Proč jste si k Vaší podpoře vybrali právě Šanci pro Tebe? Čím nebo jak Vás a farníky
oslovila naše práce?
Pavel Jäger: „Výběr Šance pro Tebe pro spolupráci byl poměrně prozaický. Sami nevíme, ani neumíme pomoci
potřebným lidem konkrétní potravinovou podporou. Sociální komise a odbory okolních obcí na naši nabídku
působili spíše zaskočeně. Řekli jsme si proto, že raději oslovíme sdružení, které má s prací se sociálně slabými
nebo vyloučenými lidmi zkušenosti a jeho působnost je relativně „místní“. Už netuším, kdo zmínil sdružení Šance
pro Tebe z Chrudimi, které se angažuje v nedalekých Prachovicích. S tímto jsem oslovil paní ředitelku Sophii
Dvořákovou.
Když se celý program rozběhl (páteční modlitby žalmů s jednotlivými tématy, potravinová a finanční sbírka,
nedělní zákusky a rozhovory) samotného mě překvapilo jaký ohlas vyvolala právě ochota dělit se s druhými.
Scházelo se nás pár, ne vždy každý mohl, ale snad pro všechny získalo čtyřiceti denní přípravné období před
Velikonocemi s tradičními tématy postu, odříkání, almužny hmatatelnou podobu. Výsledkem toho všeho byly
jedny z nejkrásnějších velikonočních svátků, které jsem kdy prožil.“

Plánujete v průběhu roku další sbírky?

Pavel Jäger: „V podobném duchu bychom letos chtěli ve farnosti ještě pokračovat. Jako nejbližší období se jeví
sečská pouť. Slavíme ji na svátek sv. Vavřince (pozn.: 10. srpna). Dnešním jazykem bychom řekli, že byl ve 3.
století sociálním a charitativním pracovníkem římské církve. Když se tehdejší císař Dioklecián domáhal bohatství
církve, Vavřinec mu do paláce dovedl všechny chudé, nemocné, postižené, odpad společnosti. Následná
Vavřincova poprava na rozžhaveném roštu pak asi nepřekvapí. Jakým konkrétním způsobem vytěžit
svatovavřineckou legendu zatím nevím. Ve vzduchu visí výstava velkoformátových kreseb bezdomovců od
jednoho moravského výtvarníka.
V tuto chvíli je však všechno otázkou...“
Děkujeme za odpovědi.
Kontakt pro novináře:
PR a komunikace: Veronika Volejníková, 603 837928, media@sance.chrudim.cz

