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Je to atmosféra neuvěřitelného
utrpení, bolesti a smutku, ve které
je odsouzen a popraven nevinný a
milující člověk – Bůh Ježíš Kristus. On
však podstoupil vědomě
toto utrpení
a sám řekl:
"A já, až
budu ze
země
vyvýšen,
potáhnu
všechny k
sobě." (Jan
12,32)
Co to znamená "budu
ze země
vyvýšen"?
U evangelisty Jana tento
výraz znamená
jak "být vyvýšen
na kříž", tak "být
oslavený". Jan skutečně chápe Ježíšovo
utrpení a smrt jako nesmírný projev lásky Boha k lidem. Tato Boží láska je tak
účinná, že přitáhne všechny k
Ježíšovi. I my jsme povoláni napodobovat a žít Boží lásku vůči druhým. Všichni lidé, ať jsou to křesťané, muslimové, buddhisté či lidé
jiného přesvědčení, mají být předmětem naší lásky, která je odhodlaná dát i život. I když se od nás
nebude požadovat ztráta našeho
života, velice často budeme muset
umírat své sebelásce. Když vyvýšíme na kříž své "já", když zemře(Pokračování na stránce 2)

VZDĚLÁVÁNÍ
RŮŽENEC

(Pokračování ze stránky 1)

me sami sobě, abychom nechali
žít Krista, tehdy i my uvidíme,
jak se kolem nás šíří Boží království. Pocítíme tíhu, ale i sílu
Velikonoc, které proměňují srdce každého z nás.
Během těchto svátků se snažme přijmout do srdce a uvádět
do života to, co nám dává vzácná nauka Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého Krista. Den
po dni, když nás zasáhnou malé
či velké bolesti - jako pochybnost, selhání, nedorozumění,
napjatý vztah, obtíže v práci,
nemoc, a také neštěstí či vážné
problémy - usilujme o to, abychom je dokázali přijmout a
obětovat Ježíši jako projev své
lásky.
Spojme kapku svých trápení s
mořem Jeho utrpení, aby přinášelo plody pro dobro mnohých.
V našem srdci pak prožijeme
plnost radosti z toho, že dokážeme proměnit bolest v lásku,
tak jak nás to učí náš Pán během Velikonočních svátků.
Opravdové Velikonoce musíme
tedy prožít každý ve svém srdci
s Bohem. Slavnostní liturgie
velikonočního tridua musí být
naplněna prožitkem osobní proměny.
To Vám přeje P. Vladislav

POZNÁMKY K METODĚ MODLITBY
Jan Pavel II. v listu o růženci vysvětluje velmi
podrobně způsob modlitby růžencových tajemství.
Tuto metodu tvoří sedm následujících kroků.
Modlitbu vždy začínáme ohlášením tajemství, které chceme rozjímat. Tento první krok, i když se zdá velmi krátký, je nezbytný. Je
to, jak píše sv. Otec, „otevření scény, na kterou se má soustředit
pozornost“. Tradice křesťanské meditace vypracovala metodu
modlitby, která nám dovoluje zapojit i smysly. Pokud se nám hned
na začátku nepodaří uvést smysly (zrak, představivost) do modlitby, budou nás neustále rušit. Ohlášení tajemství a přivolání obrazu
tedy slouží k soustředění.
Aby však přivolaný obraz nevedl k nespoutané fantasii, je třeba jít
k pramenu, kterým je Boží slovo. Čerpání z biblického textu dává
modlitbě mimořádnou hloubku. Může se zdát, že v růženci jde o
vyslovování mnoha slov, zatímco než začneme cokoli říkat, nejprve nasloucháme Bohu.
Slovo Boží potřebuje čas, aby „začalo reagovat“ s naším rozumem,
srdcem, svědomím. A proto je zapotřebí mlčení. A to je třetí krok
v modlitbě růžence.Přiznejme si, že asi nejvíce opomíjený a nedoceňovaný. Stejně jako v liturgii potřebujeme chvíle mlčení, tak i
v růženci, protože je třeba dát Bohu čas.
Po takové přípravě směřujeme přirozeným hnutím srdcem k Otci,
což nám umožňují slova modlitby Páně. Když se modlíme Otče
náš, tehdy jdeme za Ježíšem, který chce, abychom rozvíjeli důvěrný vztah s Bohem Otcem ve společenství církve, odtud Otče náš.
Deset zdrávasů tvoří píseň radosti. Bůh učinil velké věci Marii i
každému z nás.V centru každého zdrávasu se nachází jedno slovo: Ježíš. Anděl přišel do Nazareta kvůli Ježíši. Prosíme Marii o
milost, protože ona je Ježíši nejblíže.
Vrcholem modlitby je dobrořečení Nejsvětější Trojici – na konci
každého desátku říkáme Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Tradice přidává na úplný konec ještě jednu střelnou modlitbu. Je
to prosba o dobré ovoce modlitby.nejznámější je modlitba
z Fatimy: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Těchto sedm kroků tvoří duchovní cestu každé modlitby. Je dobré
je dodržet, abychom zakusili duchovní chuť této modlitby.
P. Jan Nowak (převzato z časopisu IMMACULATA č. 2/2003)

PŘÁTELSTVÍ S FARNOSTÍ SV. KONRÁDA V AUGSBURGU
Letos k nám do Pardubic nepřijede v červnu autobusový zájezd z farnosti sv. Konráda v Augsburgu.
Naši přátelé navrhují, abychom přátelství mezi oběma farnostmi udržovali stále živé vzájemným písemným informováním o aktivitách našich farností. Zaslali nám také svůj Zpravodaj (Pfarrbrief), který je k
nahlédnutí na naší faře.
Zástupci farnosti sv. Konráda, manželé Baumgartnerovi a manželé Krausovi, přijedou do Pardubic v
sobotu 12. dubna a přivezou pro náš farní kostel sv. Bartoloměje velikonoční svíci - paškál. Večer by se
rádi setkali s našimi mladými, kteří v minulých letech byli na pobytu v Aubsburgu, aby se zdokonalili ve
znalostech němčiny.
Na Květnou neděli 13. dubna se účastní v 9 hodin mše sv. v kostele sv. Bartoloměje a potom odjedou
zpět do Augsburgu.
manželé Matyášovi
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ZNÁME JE?
Václav Metelka
V dnešním Farním zpravodaji
vám představujeme člověka,
který má na zodpovědnosti
veškerý chod a údržbu pardubických kostelů. Je jím kostelník a údržbář pan Václav Metelka, narozený 23. května
1944 v Pardubicích. Je ženatý
a s manželkou Annou má tři
děti – Martina, Blanku a Marii.
Rodiče se malého Václava a
jeho sestru Věru snažili od
malička vést k Bohu a lásce
k lidem. Pro své přesvědčení
a z politických důvodů byli
v roce 1952 odsouzeni za rozvracení republiky a protistátní
činnost.
Maminka, povoláním vychovatelka v mateřské školce, strávila ve vězení v Chrudimi tři
čtvrtě roku. Potom se ze zdravotních důvodů mohla vrátit ke
svým dětem, které byly po dobu jejího věznění v péči prarodičů. Tatínek strávil roky ve
věznicích v Hranicích na Moravě, Jáchymově a na Mírově.
Po ukončení základní školy
bylo mladému Václavovi zakázáno další studium, proto šel
do učení. Vyučil se elektrikářem a potom se při zaměstnání přihlásil na večerní průmyslovou školu, kterou úspěšně

absolvoval. Pak následoval
odvod a nástup na výkon vojenské služby. V těch letech to
mladí vojáci – křesťané neměli
jednoduché. Přesto byl pan
Metelka v průběhu vojenské
služby dosazen na Velitelství
vzdušné obrany státu.
Boží ruku a Jeho dobrotivé
vedení cítil při sobě pořád.
Přes těžké dětství a problémy,
které při svém přesvědčení
měl, zůstal věrný a přimknul
se k víře a lásce k Bohu ještě
víc.
Po tatínkově návratu z vězení,
za působení otce Seidla a pak
otce Adamce, se spolupodílel
při údržbě a menších i větších
opravách kostelů
v Pardubicích.
V roce 1977 převzal po odchodu řeholních sester úlohu kostelníka v kostele Sedmibolestné P. Marie (Kostelíčka). Na
požádání otce Karla Moravce
převzal v roce 1992 patronát
nad údržbou všech pardubických kostelů. A této práci se
na plný úvazek s láskou a péčí
věnuje až dodnes. Co všechno toto povolání v sobě zahrnuje? Především zabezpečení
a přípravu na mši svatou,
údržbu kostelů po stránce

technické i po stránce organizační: zajištění všeho, co je
třeba při křtech, svatbách, pohřbech, svátcích. Dále pak
výzdobu, úklid, praní prádla,
…
Touto cestou chceme zde poděkovat všem obětavým duším, které s panem Metelkou
spolupracují a bez kterých by
všechnu práci nešlo zvládnout. Všem mladým pan Metelka vzkazuje, aby se nebáli a
přicházeli blíž k Bohu, třeba i
tím, že se rozhodnou ministrovat. Také jsou moc potřebné
další šikovné ruce a obětavá
srdce těch, kteří jsou ochotni
přičinit se o údržbu našich
chrámů.
Povolání kostelníka je službou
Bohu a nám všem. Umožňuje
panu Metelkovi v časech radostných i těžkých čerpat sílu
a blízkost Boží a tím taky vyzařovat ze svého nitra skromnost, dobrotu a lásku pro své
okolí.
Za příjemný rozhovor, zachycený přímo v kostele sv. Jana,
děkuje a hodně zdraví, sil a
Božích milostí přeje
Mariana Turociová a redakce
Farního zpravodaje

K AT E C H E T I C K É O K É N K O
DOBA POSTNÍ
Postní doba trvá 40 dní. Máme
se během ní připravit na Velikonoce. Na Popeleční středu nám
kněz při udílení popelce připomíná:”Čiň pokání a věř evangeliu.” Víš ale, jak máme “činit pokání”? Odpověď byla připravena
na plotě na obrázku. Ale jeho
laťky někdo vytrhal a přibil přeházeně. Skládej je tak dlouho,
až ve vodorovných řádcích najdeš původní text.
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C H A R I TA — M I S I E
HODINA PRO CHUDÉ
Velikonoční sbírka 2003
POMOC MISIJNÍM STANICÍM – jedná se o prostředky, které využívá Oblastní charita Pardubice
na odesílání zpracovaných poštovních známek a
balíků s věcmi denní potřeby na pět misijních stanic, se kterými máme tento pravidelný kontakt od
roku 1987. Jde o tři indické, které se starají o výchovu a vzdělání sirotků, o pomoc chudým rodinám s dětmi a o malomocné – jejich léčení a získání dovedností, které jim umožní samostatný a
důstojný život. Čtvrtá stanice se nachází na Papue–Nové Guinei, v oblasti, kde žije chudé domorodé obyvatelstvo a řeholní sestry kongregace
SSsP jim poskytují základní vzdělání a osvětu.
Pátou stanicí je oční klinika v Ugandě vedená členy řádu svatého Benedikta, kam posíláme použité
brýle.

Vážení přátelé!
Stalo se již tradicí, že v naší farnosti věnujeme
několik dní v roce možnosti vyjádřit solidaritu
s nejchudšími lidmi tohoto světa formou finanční
sbírky. Hodina pro chudé je jednou z těchto sbírek
a letos se bude konat během Svatého týdne posedmé. Jde o dobrovolnou sbírku na tři níže uvedené účely. Doporučená částka se rovná výši finančních prostředků, které máte k dispozici pro
jednu hodinu života. Tímto obnosem se symbolicky připojujeme k Velkopáteční oběti Pána Ježíše,
jehož „hodina“ právě v tento den přišla, aby nám
všem projevil svou nesmírnou lásku k nám.
Účely sbírky souvisejí s pomocí naší farnosti chudým, která v Pardubicích již řadu let probíhá.
V kostelech budou umístěny na stolcích
s obětními dary kasičky (krabičky) se třemi označenými otvory. Svůj dar vhoďte do kteréhokoliv
z nich dle svého rozhodnutí.

FARNÍ FOND PRO CHUDÉ – fond spravuje kancelář farního úřadu a využívá ho především pro
lidi bez domova, kteří na faře prosí o pomoc.
Z fondu se hradí potravinová pomoc. Fond je také
určen lidem z farního společenství, kteří žijí nebo
se náhle dostanou do existenční tísně.

Vybíráme na tyto účely:
ADOPCE SRDCE – tj. sbírka na zabezpečení nákladů na studium a základní životní potřeby sirotka
ze Rwandy, kterého farnost podporuje. Více informací k tomuto projektu se dozvíte z pravidelných
ukázek, které od tohoto čísla otiskujeme. Jsou
přejaty ze zpravodaje vydávaného Hnutím solidarity se zeměmi třetího světa Maitri, které projekt
Adopce srdce organizuje. Potřebná částka pro
jeden rok činí přibližně 7000 Kč (je závislá na kurzu dolaru).

O výsledcích sbírky vás budeme informovat ve
farním Zpravodaji. Ať Pán odmění vaši štědrost!
Marie Zimmermannová,
vedoucí dobrovolnického střediska
Pomoc misijním stanicím
Oblastní charity Pardubice,
tel. 495063422 (během dne do zaměstnání),
466304048 (večer),
732 992 244 (kdykoliv)

ADOPCE SRDCE – o životě v africké zemi Rwandě
Naše farnost se zúčastňuje adopce sirotka z Rwandy. Většina z nás neví o této zemi vůbec nic, nebo
jen málo. Chtěli bychom vám něco přiblížit život v této zemi podle Zpravodaje Hnutí solidarity s chudými
třetího světa MAITRI - ŽIVOT NA DLANI.

BYL JSEM VE VĚZENÍ
Na základě dohody mezi církví
a státem mají kněží ve Rwandě přístup do vězení a vykonávají tam duchovní službu
pro odsouzené. Reportáž Josefa Kuchyni, koordinátora
pomoci v České republice:
Je středa 1. ledna 2003, Nový
rok - Nový rok v Rwandě, kde
jsme na návštěvě u sester
palotýnek v Masaka, střediskové obci vzdálené asi 15 km

od Kigali. Na novoroční dopoledne pro nás sestry připravily
zvláštní program: návštěvu
vězení. Krátce po sedmé hodině odjíždíme (Vojtek a já ) se
sestrami Martou a Marzenou
do Gikondo, jedné z čtvrti
hlavního města Kigali, k otcům
palotýnům. Jejich misijní stanice sousedí s velkým vězením,
ve kterém se tísní na šest a
půl tisíce vězňů, z nichž něko4

lik stovek nezletilých. Sestry
palotýnky z Gikonda právě pro
tyto mladistvé vězně už po
několik let denně připravují
400 litrů teplého nápoje z
mouky ze sorga (africké proso), který je velmi výživný. Nákup této mouky hradí hnutí
Maitri z prostředků, jež dárci v
ČR a Polsku posílají na konto
projektu "Pomoc hladovějí(Pokračování na stránce 5)

C H A R I TA — M I S I E
(Pokračování ze stránky 4)

cím". Na vysvětlenou je třeba
dodat, že vězni ve rwandských
vězeních nedostávají prakticky
žádnou stravu a jejich výživa
leží plně na bedrech jejich rodin, které jim mohou dvakrát
týdně přinášet hotové jídlo.
Pokud některý vězeň rodinu
nemá, případně rodina bydlí
daleko, je odkázán na milosrdenství druhých spoluvězňů.
Otec Benjamin chvíli vyjednává se stráží. Ukazuje se, že
ředitelka věznice ani její zástupce není přítomen. Konečně otec Benjamin vyjednal přístup do věznice.

Všechno je zašlé, zčernalé,
začouzené, všude je temný
hukot, v nějž se slévá křik dozorců a vězňů a další zvuky
vězeňského života. Prostorné
nádvoří je dokola obestavěné
dvoupatrovou budovou, která
má v přízemí otevřené vchody, jimiž je vidět trochu dovnitř
– tam jsou v řadách jakési
buňky, v nichž vězňové spí.
Dovnitř budovy nemůžeme,
tam je pro nás vstup zakázán.
Vězňové v civilu nesmějí
opustit vězení. Ačkoliv ostraha
je slabá a brány nejsou zamčené, nestává se, že by nějaký vězeň uprchl - strach mu

to nedovolí. V lidnaté Rwandě
by se jen stěží ukryl a tresty
za útěk jsou přísné. Na první
půli nádvoří pod přístřešky z
plachet, se připravuje katolická mše svatá. Začíná v jazyku
kinayarwanda, pro nás naprosto nesrozumitelném. Sbor,
doprovázený přenosnými elektrofonickými varhanami a bubny, krásně, mohutně a s velkým zápalem zpívá.
Další ukázky příště.
Přepsala Karla Jiroutová

CHARITA VYHLAŠUJE SBÍRKU NA POMOC OBĚTEM IRÁCKÉHO KONFLIKTU
(Praha) Sdružení Česká katolická charita vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem
válečného konfliktu v Iráku. Charitní pomoc bude probíhat v celém regionu zasaženém konfliktem, tedy
v Iráku, Sýrii, Iránu a Jordánsku. Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto SČKCH – číslo
účtu: 369-369369369/0800, variabilní symbol 180, u České spořitelny, a. s., Na Příkopě 29, Praha l. Sbírka bude probíhat na území celé republiky.
Mezinárodní společenství charit – Caritas Internationalis (CI), jehož je Česká
katolická charita součástí, působilo v Iráku již před vznikem konfliktu. „Mezinárodní
charitní pomoc v této oblasti jsme podpořili před několika měsíci. Přispěli jsme tisícem
dolarů na zdravotnické vybavení ambulance,“ uvedla Květa Princová, vedoucí humanitárního oddělení SČKCH. „Nyní čekáme na vyhodnocení situace v oblasti. Nevíme
zatím, kde bude pomoci nejvíce potřeba, ale již teď je zřejmé, že pomoc se bude odvíjet ve dvou hlavních liniích: přímo v Iráku, a v okolních zemích, kam lidé utíkají před
válkou,“ dodala Princová.
Caritas Internacionalis má svou centrální kancelář pro tuto oblast v jordánském
Ammánu, spolupracuje s Červeným křížem a Charitou v Bagdádu i v oblastech na severu Iráku. Mezinárodní charita v současné době zásobuje svá ambulantní zdravotnická zařízení a zařízení Červeného kříže a pomáhá přímo v Bagdádu, v Basře,
v Mosulu. Její pracovníci jsou připraveni na humanitární pomoc zejména na severu
Iráku, kde má charita mnoho svých zařízení. CI se také podílí na stavbě uprchlických táborů v Iránu a Sýrii, budování provizorních přístřeší a zásobování centrálních skladů materiálem první pomoci.
Podle Princové se česká charita hodlá podílet na poskytování základních
potřeb (voda, potraviny, oděvy, přikrývky, základních léků a zdravotnického materiálu).
Marta Fišerová
tiskové oddělení SČKCH
mobil: 603 51 12 42

Kontakt: Ing. Květa Princová
vedoucí odd. humanitární pomoci
mobil: 602 544 260

Z technických důvodů
POZASTAVUJEME
příjem materiálu k balení balíků na faře
(jedná se hlavně o oblečení a větší množství poštovních známek).
Děkujeme za pochopení.
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K U LT U R N Í A K C E

VČG

Východočeská galerie
Zámek 3
http://galerie.pardubice.cz

Východočeské muzeum
Zámek 2
http://www.vcm.cz

Ke slávě Ducha: Sedm století církevního vý-

Průkopník českého letectví ing. Jan
Kašpar

tvarného umění v Královéhradecké diecézi
Až do konce srpna probíhá výstava, která představuje unikátní kolekci uměleckých děl nacházejících se na území Královéhradecké diecéze.
Otevřeno: úterý-pátek 12-18, sobota-neděle 1018. Vřele doporučujeme

Do 1. června můžete navštívit výstavu ke 120.
výročí narození této významné osobnosti. Výstava si všímá celého života Jana Kašpara od narození přes studia na pardubické reálce i na vysoké
škole, jeho aviatické činnosti i jeho osudů v armádě za první světové války.
Otevřeno: úterý-neděle 10-18.

Komorní filharmonie Pardubice
Sukova síň Domu hudby v Pardubicích
http://www.chamberphilpar.cz/

Divadlo 29
Sv. Anežky České 29
http://www.divadlo.cz/divadlo29/

14. 4. v 19:00 a 16. 4. v 19:30:
Abonentní koncert
B. Martinů: Tre ricercari
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a
orchestr e moll, op. 64
W. A. Mozart: Symfonie C dur K. 200
M. de Falla: Čarodějná láska, suita z baletu
Sólista: Tatsuo Nishie (Japonsko) - housle

Úterý 15. 4. ve 20:00

Ida Kelarová & spol.
Benefiční koncert I. Kelarové a pěveckého sboru
složeného z účastníků workshopů vedených I.
Kelarovou. Pořádá Klub hurá kamarád.

GRATULAČNÍ KONCERT VARHANNÍ HUDBY
v kostele sv. Bartoloměje 27. dubna 2003
I když není v Pardubicích rozhodně běžným zvykem obdarovat u příležitosti významného jubilea oslavence varhanním koncertem, domluvila se skupina bývalých žáků
polabinské LŠU (dnesZUŠ), že právě tímto způsobem
popřejí a poděkují své první učitelce varhanní hry. Byla jí
paní Libuše Bartošová, která v dubnu oslaví osmdesáté narozeniny, a po letech se setká s žáky, které varhanní hudba životem nepřestala provázet ani po skončení docházky do LŠU. Hra na
„královský nástroj“ není ani dnes příliš obvyklým předmětem studia
na ZUŠ.O to vzácnější jev představuje bezesporu založení varhanní
třídy na polabinské LŠU již v roce 1970. Přes těžké podmínky, které
tehdejší doba přinášela, podařilo se zakládající učitelce paní Bartošové vychovat vedle řady zapálených amatérů i ty, kterým se varhany staly profesní volbou. V pedagogických šlépějích přímo na polabinské ZUŠ pokračují v současnosti dokonce dvě žačky: MgA R.
Piskačová a MgA L. Jíchová. V. Bičík se věnuje pestré koncertní
činnosti a pedagogicky působí v Praze. Bezesporu nejvýznamnějším
žákem zůstane světově proslulý virtuos MgA Aleš Bárta, sólista
předních hudebních těles a nositel řady mezinárodních ocenění.
Bohaté pedagogické zkušenosti zpracovala L. Bartošová do podrobné „Metodiky varhanní hry“, která zatím stále čeká na svého vydavatele.
Dne 27. dubna v 15:00 hod bude umožněno žákům, profesním
kolegům, přátelům, známým i veřejnosti být u koncertního setkání
někdejších spolužáků v kostele sv.Bartoloměje. Na varhany budou
hrát: A. Bárta, D. Chráska, L. Jíchová a V. Ráček.
MgA Ludiše Jíchová
vedoucí varhanního oddělení ZUŠ Lonkova ul. Pardubice
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PROHLÁŠENÍ
nejvyšších představitelů
křesťanských církví v Iráku
Představitelé křesťanských církví v Iráku vydali v těchto dnech
toto prohlášení: „My, představitelé křesťanských církví v Iráku,
z celého srdce vyzýváme
v těchto těžkých dnech ke sjednocení všech lidí dobré vůle a
těch, kdo milují mír, bratrství a
odpuštění, aby vlastní zájmy
nebyly dále příčinou dalšího
prolévání krve, dalších sirotků,
zraněných a vdov. Ať ti, kdo
mají odpovědnost za tuto agresi
vůči iráckému lidu, slyší pláč
dětí, křik trpících matek a otců,
zoufalství žen a mužů, kteří cítí
utrpení všech Iráčanů, kterým
chybí léky a vše potřebné
k životu. Ať ustane bombardování, ať zasednou ke společnému stolu k dialogu a žádají Pána o osvícení, ať sledují nebeské zásady a morální i lidské
hodnoty a hledají cesty, které
zaručí bezprostřední konec války a nastolení míru, tolik vytouženého a trvalého.“
www.radiovaticana.cz

VELIKONOCE 2003
Květná
neděle

Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

Bílá
sobota

7:00
9:00
19:00

18:00
+ adorace
(do 22:00)

18:00

18:00

7:00
9:00
19:00

7:00
9:00
19:00

Kostel
sobota
sv. Jana Křtitele
18:00

20:00
+ adorace
(do 24:00)

16:00

21:00

---

---

Farní kostel
sv. Bartoloměje

Hod Boží
Pondělí
velikonoční velikonoční

Kostel
Zvěstování
Panny Marie

10:00

---

---

---

10:00

---

Kaple
sv. Václava
u Salesiánů

8:30
10:00

20:00
+ adorace

16:00

21:00

8:30
10:00

8:30

Pardubičky

17:00

---

---

---

17:00

---

Rosice

8:00

18:00

18:00

18:00

8:00

Svítkov

sobota
16:00

---

---

---

16:00

---

Kostelíček
(východní ritus)

10:00

16:00

16:00

16:00

10:00

---

Lázně
Bohdaneč

8:00

16:15

16:15

18:30

8:00

8:00

Dříteč

8:45

18:00

18:00

18:00

8:45

---

Mikulovice

10:30

17:30

17:30

20:00

10:30

10:30

Třebosice

7:30

16:00

---

---

7:30

7:30

Opatovice
nad Labem

7:30

16:30

16:30

---

7:30

7:30

7

8:00

BOHOSLUŽBY V LETNÍM ČASE

Kostel sv.
Bartoloměje

Neděle

Pondělí

7:00
9:00
19:00

18:00

Kostel
sv. Jana
Křtitele

6:30
12:00

Kostel
Zvěstování
P. Marie

10:00
pro děti

Kaple
sv. Václava
(Salesiáni)

8:30
10:00

Kostel
Sv. Václava
Rosice n. L.

8:00

Kostel
sv. Jiljí
Pardubičky

17:00

Úterý

Středa

Čtvrtek

18:00
6:30
12:00
18:00

6:30
12:00

7:00

17:45

Pátek

Sobota

18:00
6:30
12:00
18:00

6:30
12:00

18:30

18:30

17:45

17:45

Kaple
Svítkov

6:30
18:00

18:30

16:00

Kostelíček
východ. ritus

10:00

16:00

Lázně
Bohdaneč

8:00

16:15

Dříteč

8:45

Mikulovice

10:30

Třebosice

7:30

Opatovice
nad Labem

7:30

16:00

7:00
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16:15

16:15

16:15

16:15

SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO
AKCE A ČINNOSTI
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V DUBNU
2. dubna

volejbal

TJ ENER. CHVALETICE : SASM PCE (Přebor) Chvaletice -17 hod.

3. – 6. dubna

stolní tenis

SOUSTŘEDĚNÍ NA HRY V CHORVATSKU

SaSM Pce

4. – 6. dubna

animátoři

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ DĚTSKÝCH D.

SaSM Pce

5. dubna

malá kopaná 1. ROČNÍK TURNAJE RÓMSKÉHO MEZ. DNE SaSM Pce

5. dubna

florbal

TURNAJ VE FLORBALE (roč. 88-90)

Praha – Uhříněves

5. dubna

florbal

TURNAJ VE FLORBALE (roč. 86-87)

Praha – Uhříněves

6. dubna

volejbal

AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA - finále

Hradec Králové

10. dubna

volejbal

SASM PCE : SOKOL PŘELOUČ (Přebor)

SaSM Pce - 16 hod.

12. dubna

volejbal

SERIÁL TURNAJE 5 PÉ

Praha – Háje

12. dubna

sport

PARNÍK

SaSM Pce

12. dubna

nejmenší

III. ODPOLEDNE HER A PÍSNÍ

SaSM Pce

12. dubna

malá kopaná SENIORSKÁ LIGA (roč. 85 a starší)

Praha – Kobylisy

12. dubna

florbal

TURNAJ VE FLORBALE DÍVKY(roč. 86-90)

Praha – Uhříněves

14. dubna

volejbal

TJ JISKRA HOLICE : SASM PCE (Přebor)

Holice - 17 hod.

16. – 20. dubna duchovní

VELIKONOCE NA STŘEDISKU

SaSM Pce

21. dubna

stolní tenis

IV. VELIKONOČNÍ STŘEDISKOVÝ TURNAJ

SaSM Pce

24. dubna

duchovní

DUCHOVNÍ OBNOVA KOMUNITY

SaSM Pce

24. dubna

volejbal

SASM PCE : USK PARDUBICE (Přebor)

SaSM Pce -16 hod.

25. – 27. dubna organizační

ŠKOLENÍ PRO VEDOUCÍ TÁBORŮ

Praha – Kobylisy

25. – 27. dubna animátoři

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ – CHALOUPKY

SaSM Pce

26. dubna

turistika

VÝLET

26. dubna

volejbal

BLESKOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC

26. – 1. května

mezinárodní MEZINÁROD. HRY SALESIÁNSKÉ MLÁDEŽE

Chorvatsko

27. dubna

šachy

SaSM Pce

ŠACHOVÝ TURNAJ “DOMINIKA SAVIA”

SaSM Pce

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.pardubice.sdb.cz.

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V PONDĚLÍ 21.DUBNA 2003
Časový plán:

15:00 prezentace
15:30 zahájení
18:00 předpokládané ukončení

S sebou:

sportovní obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
pálku (možno si i vypůjčit)

Kategorie:

žáci (88 - 93)
dorost + muži (87 a starší)
dívky (neomezené)

Vedoucí turnaje: Jean Traxler – tel.: 776 739 619
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SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO
VELIKONOCE U SALESIÁNŮ 2003
I letos nabízí Salesiáni velikonoční duchovní program pro mladé prožitý spolu s jejich komunitou
STŘEDA
18,30
19,45
20,00
7,15
7,30
8,00
9,30
13,15
15,00
16,00
18,30
20,00
21,30

8,30
9,00
10,30
13,00
14,30
16,00
19,00
8,00
9,00
9,30
10,00-17,30
12,00
12,30
13,30 - 17,15
17,45
18,00
18,30
21,00
23,30
7,00
7,30
8,30
9,30
10,00

Mše svatá
Večerní chvály a slůvko
Ubytování

středisková kaple
středisková kaple

ČTVRTEK
Ranní chvály
Snídaně
Odjezd do HK
Mše svatá s biskupem
Oběd
Výklad Božího slova a liturgie
Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře
Slavnostní večeře
Mše svatá
Adorace v Getsemanech
PÁTEK
Jídlo na celý den samostatně
Ranní chvály
Výklad pašijí
Výklad liturgie
Křížová cesta
Nácvik liturgie
Obřady
křížová cesta v přírodě
SOBOTA
Snídaně
Ranní chvály
Výklad liturgie
Soukromá adorace u Božího hrobu
Návštěva Božího hrobu
Oběd
Brigáda
Večerní chvály
Večeře
Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře
Obřady, mše svatá
Slavnostní večeře
NEDĚLE
Snídaně
Ranní chvály
Mše svatá
Bar
Mše svatá

Vysvětlivky:

středisková kaple
bar
katedrála sv. Ducha
bar
velká kaple
bar
velká kaple
velká kaple
jídelna
velká kaple
velká kaple
velká kaple
velká kaple
velká kaple
velká kaple
sraz na parkovišti Kunětické hory
bar
velká kaple
velká kaple
velká kaple
velká kaple
bar
prostory střediska
středisková kaple
bar
velká kaple
bar
jídelna
středisková kaple
velká kaple
bar
velká kaple

zvýrazněné písmo
- program pro všechny
normální písmo
– program pro ubytované u Salesiánů
Program těch kdo budou ubytováni u Salesiánů je určen pro mládež od 12 let se souhlasem rodičů.
K ubytování je třeba spací pytel. Závaznou přihlášku – osobně nebo telefonicky – do 14. dubna 2003 u Jindřicha Čápa (tel: 608 554 447). Za pobyt a stravu se hradí symbolická částka 120,- Kč.
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DUCHOVNÍ HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.12
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 2.ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA (6)
Reformní hnutí v české liturgické hudbě 19. století bylo inspirováno především německým příkladem. Roku 1826 vznikla Jednota pro zvelebení
církevní hudby v Čechách a roku 1830 pak Varhanická škola. Poté v roce 1873 založil F. Lehner
Všeobecný spolek ceciliánský, jenž byl sice umlčen, ale již po roce 1879 byla povolena Všeobecná Jednota Cyrilská, vydávající časopis Cyril,
který byl až do roku 1948 jediným a velmi hodnotným listem pro liturgickou hudbu. Otcem Cyrilské
reformy byl Josef Förster (otec skladatele
J.B.Foerstera), regenschori u sv. Vojtěcha a následně v katedrále sv. Víta. Na Moravě byl duší
reformy skladatel Pavel Křížkovský, který působil
po roce 1866 na Starém Brně a později
v katedrále v Olomouci. Brněnskou Varhanickou
školu založil roku 1884 Křížkovského žák Leoš
Janáček, jenž ovšem nevyznával reformu v duchu
svého učitele, ale prosazoval všestrannější záběr
vzdělání varhaníků a vlastní zcela osobitý názor
na podobu duchovní hudby. Reformní hnutí nebylo zdaleka jednotné a představy jednotlivých skladatelů o kompozici duchovní, potažmo liturgické
hudby se značně rozcházely. Jako nejživotnější
směr vývoje se ukázal kompoziční styl, který respektoval hodnoty figurální hudby, především vokální polyfonie a současně dokázal využít i nových
skladebných postupů s respektem k posvátnému
účelu hudby. Mezi stoupence tohoto směru u nás
můžeme počítat například F. Z. Skuherského, K.
Steckera, E. Treglera, V. Říhovského, F. Picku a
O. A. Tichého. Připusťme ale, že řada dalších a
často nejvýznamnějších českých osobností se

k reformě nepřipojila a až na vyjímky chrámovou
hudbu nekomponovala. Reformu liturgické hudby
podporoval i papež Pius X. svým „Motu proprio“
z roku 1903. Liturgická hudba měla být zbožná,
umělecká a všeobecná. Vyžadovala se větší
účast gregoriánského chorálu, z figurální hudby se
připouštěla vokálně polyfonní tvorba do nástupu
baroka a z ostatní hudby pak jen skladby, které
neobsahovaly světské prvky. Dále se při slavných
liturgiích upřednostňovala latina a za jediný vlastní
hudební nástroj církve se považovaly pouze varhany, smyčcové a dechové nástroje omezeně a
zcela byly zakázány nástroje bicí. Z dalších požadavků Pia. X. ještě zmiňme to, že byl vyžadován
přednostně zpěv chlapců ve sborech místo žen a
přání, aby se chorál stal zpěvem lidu.
(Dokončení příště)

Nyní ještě malá zmínka o blížících se velikonočních svátcích.
V Triduu, kdy zazní několik skladeb G. B. Palestriny, J. B. Foerstera, je vždy kladen důraz na
zpěv lidu. Na Boží Hod Velikonoční při mši svaté
v 9 hod. bude provedena Missa in F skladatele F.
X. Brixiho a kantáta Regina coeli od F. X. Thuriho.
Přeji Vám všem klidné a botaté prožití postní doby a Radostné Velikonoční svátky.
Jiří Kuchválek—regenschori

Oblastní charita Pardubice Vám nabízí pronájem rekreačního zařízení v Chotěborkách, stále jsou volné termíny v květnu. Je možno zde strávit krásný víkend nebo
několik dní odpočinku od všedního shonu. Bližší informace na podá ing. Rejlek (466 511 422)
YYYYYYYYYYY
Oblastní charita Pardubice hledá skladový prostor na uskladnění
humanitárního materiálu pro účely pomoci misijním stanicím. Dosud se materiál pro misie skladoval na faře, z technických důvodu
je třeba tento sklad vyklidit. Jde o prostor přibližně 40 m2.
Bližší informace na tel. čísle 777 736 035.
YYYYYYYYYYY
Oblastní charita Pardubice hledá zdravotní sestru do hlavního
pracovního poměru pro středisko ošetřovatelské a pečovatelské
služby. Bližší informace na tel. čísle 777 736 015 nebo 777 736
035.
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KURZ
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ
3. dubna 2003 byl zahájen u Traxlerů další kurz přípravy na život
v manželství. Pokud se ještě některý pár chce přidat a hlouběji
se poznat, ujasnit si správnost
své volby a připravit se na společný život v manželství a
v rodině, je to ještě možné.
Kontakt: tel. 466 652 332,
e-mail: crhk@volny.cz

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mariánský večer
Adorace
Cvičení maminek s dětmi
Přednáška z teologie
Farní knihovna
Společenství dospělých
Biblická hodina

kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
salesiánské střed.
fara
fara
fara
fara

po mši sv.
20 - 21 hod.
9:30 hod.
19:00 hod.
16 – 18 hod.
20:00 hod.
19:00 hod.

fara
sv. Bartoloměje
DD u kostelíčka
kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

14:30 hod.
16 – 18 hod.
15:00 hod.
16 – 18 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.
16 – 18 hod.
16 – 18 hod.

sv. Bartoloměje

15:00 hod.

fara

15:00 hod.

celnice u nádraží
DD u kostelíčka
fara
sv. Bartoloměje
klášterní kostel
kostel sv. Jana

15:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.
po ranní mši sv.

DALŠÍ AKCE
St

9.4. Seniorklub
Příležitost ke svátosti smíření
Čt 10.4. Mše sv. v Domově důchodců
Příležitost ke svátosti smíření
Společenství mládeže
Koncert Cantus Amici (Stabat Mater)
Pá 11.4. Příležitost ke svátosti smíření
So 12.4. Příležitost ke svátosti smíření
Květná neděle - koncert Pardubického dětského
Ne 13.4.
sboru (Stabat Mater)
St 16.4. Balení balíků pro misie
Čt 17.4. Zelený čtvrtek
Pá 18.4. Velký pátek
So 19.4. Bílá sobota
Ne 20.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
St 23.4. Odesílání balíků pro misie
Čt 24.4. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství mládeže
Ne 27.4. Gratulační koncert pro pí. Bartošovou
Čt
1.5. První májová pobožnost a mše sv.
So
3.5. Večeřadlo Panny Marie

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 26. dubna, příští číslo vyjde 4. května 2003

Hledáme varhaníka pro kapli
v Domově důchodců
u Kostelíčka.

V těchto dnech oslavíme několikeré narozeniny, ke kterým přejeme všem oslavenců hodně Boží milosti a zdraví
do dalších let.

Mše sv.se tam slouží 1x za 14 dní
v lichých týdnech, vždy ve čtvrtek v 15:00 hod.
Bohoslužby se účastní asi 40 - 50 seniorů a jejich rodinných příslušníků. Zpěv mešních písní
je třeba doprovodit a stmelit vcelku nenáročnou
hrou na malé elektronické varhany, které jsou
v kapli včetně notového doprovodu k disposici.
Zájemci o tuto bohumilou službu hlaste se u P.
Antonína Sokola tel.: 466264601 nebo přímo
v kapli.
Karel Zakopal

4. 4. 1943
13.4.1920
18.4.1949
26.4.1943

* Ing. Josef Jinoch (60 let)
* Mons. Karel Otčenášek
* Mons. Josef Kajnek
* Mons. Dominik Duka (60 let)

INZERÁT
Prodám zahradu s chatou blízko Labe - vlastní pozemek 372 m2 + garáž v Popkovicích u stadionu
(cena dohodou). ' 608 301 581
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