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služebnice Pána“. A vzápětí …
Maria - dílna Ducha Svatého - neprolomila bezeslovné dění mezi
Duchem Svatým a sebou svým
slovem. Ani Josefovi, ani Alžbětě.
Působení Ducha Svatého je u ní
zřetelné: mlčí a čeká.
Maria, která drží dítě Ježíše a
podává nám ho.
Maria, která uchovává slova Ježíšova v srdci a
uvažuje o
nich.
Maria říká
učedníkům: Udělejte co vám nařídí! Maria tou cestou sama šla a
když Pána po
pouti do Jeruzaléma ztratila, hledala ho dokud ho nenašla.
Maria s Janem stojí pod
křížem. Nenechává lidi
osamocené v kritických
situacích. A Pán Ježíš
z kříže daroval svou matku
Janovi. Jan mohl od té chvíle
nazývat Ježíšovu matku svou
matkou.
Maria se modlí s prvotní církví
za dary Ducha pro svět. Zve
nás také do domu a školy modlitby a společenství.
Naši zbožní předkové znázorňovali někdy P. Marii s širokým
ochranným pláštěm, pod kterým
mnozí nacházeli útočiště. Nebo o
ní mluvili jako o Noemově arše,
v níž člověk může v potopě zla tohoto světa najít záchranu.
Zkusme držet směr!
+Mons. Josef Kajnek

Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
INFORMACE O GENERÁLNÍ OPRAVĚ FARNÍ BUDOVY V PARDUBICÍCH.
pách na 4 roky. Měly by probíhat takto:

Drazí věřící,

V roce 2003 - Statika a generální oprava západní
přístavby budovy (tzn.od hlavního vchodu-včetně,
nalevo). V prvním poschodí vznikne farní sál o
ploše 75 m2 s kuchyňkou a sociálním zázemím
odděleným pro ženy a muže. Ze stávající společenské místnosti v přízemí vznikne jedna hovorna
a jedna učebna. Bude vybudován výtah a bezbariérové sociální zařízení.

přibližně před rokem jsme začali připravovat projekt na generální opravu farní budovy
v Pardubicích. Sladit potřeby farnosti, požadavky
Památkového ústavu, názory sousedů, předpisy
protipožární, hygienické atd., nebylo jednoduché.
K tomu přibyl problém odkud sehnat peníze na tak
náročnou akci. Teprve v tomto květnovém Farním
zpravodaji jsem schopen odpovědět na řadu otázek, které mi zůstávaly donedávna nezodpovězeny.

V roce 2004 - Rekonstrukce střechy a krovové
konstrukce s půdní vestavbou pro ubytování 5
kněží.

Co je nutné na naší faře vyřešit?

V roce 2005 - Výměna všech oken, opatřených

• Statiku budovy, resp. její západní přístavby ze v přízemí mřížemi a stavební úpravy podle výše
•

•
•

•

začátku minulého století. Budova se trhá a ten- uvedených bodů (5 a 6).
to stav pokračuje.
V roce 2006 - Rekonstrukce historické části budoPoněkud větší farní sál. Sami víte, jak jste na vy (goticko - renesanční) a vnější omítky.
některých shromážděních (např. seniorklubu)
Pro obyvatele fary z toho vyplývá:
„namačkáni“ v naší největší místnosti.
Dva z nás se stěhují - P. Josef Matras do MikuloNejvyšší čas udělat něco se střechou a něktevic a P. Tomáš Hoffmann do Hradce Králové. Je
rými komíny.
třeba dále přestěhovat sklad šatstva Charity a při„Odlehčit“ kancelář v tom smyslu, aby bylo jmout další nejrůznější omezení provozu v budově
možné na dalších třech místech jednat se stra- fary. Prosím všechny o pochopení této situace
s tím, že děláme vše pro to, aby bylo lépe. Aby se
nami (katecheze, rozhovory, jednání).
farní budova víc otevřela pro pastorační potřeby
Vybudovat dvě učebny.
farnosti.

• Zřídit na faře 2-3 pohostinské pokoje. Toho ča- Co se finančních prostředků týká, máme přislísu není žádný.

ben příspěvek z fondu Regenerace památkových
zón 1/2 mil. Kč a další 1/2 mil.Kč příspěvek od
Magistrátu města Pardubic. Další příspěvky jsou
slíbeny od německé podpůrné organizace Renovabis a také něco od biskupství královéhradeckého.

Přitom není možné přistavět na dvoře další objekt,
protože farní budovou začíná zóna Městské památkové rezervace. Jediným řešením, i když nesnadným, se ukázalo rozšířit kapacitu farní budovy do půdních prostor.

Samozřejmě, část výloh si budeme muset uhradit
sami. Proto Vás prosím, abyste na svatodušní
sbírku 8. června (která bude na opravu fary) pamatovali pokud možno většími obnosy. Také je
možné složit peníze ve farní kanceláři proti potvrzení kvůli daňovým zvýhodněním. Za jakoukoliv
finanční pomoc Pán Bůh odplať. Také Vás prosím,
abyste doporučovali v modlitbách všechny stavební práce ochraně Boží a přímluvě sv. Josefa.

Stavební studie na základě našich požadavků se
„pilovala“ a „dolaďovala“ do konce roku 2002. Potom jsme přistoupili k projektování opravy a mezitím i k podávání žádostí o příspěvky. V březnu t.r.
proběhlo výběrové řízení dodavatele a žádost o
stavební povolení. Takže letos v měsíci červnu až
říjnu se uskuteční 1. etapa stavebních prací podle
podepsané smlouvy.
Rekonstrukce arciděkanství je rozvržena v eta-

Mons. Josef Kajnek

Ve Svatém týdnu a o velikonočním oktávu se uskutečnila sbírka
Hodina pro chudé.
Na Adopci srdce jsme vybrali 6.446,-Kč, na misie 4.951,-Kč a
na chudé 6.976,-Kč.
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Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI
s atmosférou a významem této události.
Po ní bude následovat přednáška a diskuse
s manželi Imlaufovými na téma rodina, výchova a
vztahy. Chceme také připravit program pro děti,
aby se rodiče mohli v klidu věnovat programu. Podařilo se nám zajistit také divadelní představení
Východočeského divadla Popelka.
Celé setkání zakončíme společně mší
svatou v 16.00 hod.
Během dne bude jistě mnoho příležitostí
k osobnímu setkání s ostatními
lidmi z farnosti a
prohloubit
tak
vzájemné vztahy.
Po skončení programu bude možnost i nadále setrvat a pokračovat
volným
programem. (fotbal, opékání buřtů…). Oběd zajištěn.
Pro zjednodušení příprav
bychom Vás prosili alespoň o informativní předběžné přihlášení. Zvány jsou rodiny z naší farnosti, ale můžete pozvat i lidi z okolí. Program by měl
být zajímavý jak pro snoubence tak i pro ty, kteří
oslavili stříbrnou svatbu.

Chceme Vás srdečně pozvat na Setkání rodin
pardubické farnosti, které se bude konat dne
7. června 2003 u Salesiánů. Předpokládaný
začátek je v 9.00 hod.
Proč zrovna setkání rodin? Protože právě rodina
je základem farnosti, církve i celé společnosti.
Dnes je potřebné – asi více než kdy jindy – aby
křesťanská rodina vnímala sama
sebe jako živou buňku církve.
Toto si církev uvědomuje, a
proto pořádá pro rodiny různá
setkání. Jedno významné setkání
proběhlo
v Manile ve dnech
22.–26.
ledna
2003 pod názvem 4. Světové setkání rodin.
Hlavním obsahem byla svědectví rodin z
jednotlivých kontinentů a bohatý kulturní
program. Vyvrcholením
pak bylo poselství Jana
Pavla II., který setkání rodin
sledoval a přítomné pozdravil prostřednictvím
satelitního spojení. Závěrečnou mši svatou
v neděli 26. 1. celebroval pro více než milion
přítomných předseda Papežské rady pro rodinu
Alfonso kardinál López Trujillo.
Toto setkání mělo svoji odezvu v životě rodin a
církve na celém světě. Pozvali jsme proto i do
naši farnosti delegátku tohoto setkání Janu Jamborovou, která by nás mohla seznámit

Za organizační tým srdečně zve
P. Vladislav Brokeš,
777/82 11 82; e-mail: marijano@volny.cz

BIŘMOVÁNÍ
Rádi bychom Vás informovali, že po letních prázdninách chceme zahájit přípravu na svátost Biřmování. Kdo by se chtěl této přípravy zúčastnit, ať se nahlásí na farním úřadu nebo u P. Vladislava Brokeše. Vhodný věk se počítá asi od 14. let.
Farní úřad – arciděkanství Pardubice

Dopis kardinála Vlka arcibiskupovi v Havaně
Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zaslal havanskému arcibiskupovi kardinálu Jaime Lucas Ortegovi y Alaminovi dopis, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad pronásledováním těch,
kdo se zasazují za lidská práva na Kubě. Arcibiskup se obává, že komunistický režim se snaží
vnitřně rozdělit církev, jako se o to snažil u nás založením prokomunistického hnutí Pacem in
terris. "Proto jsem ocenil vaši výzvu katolíkům k obezřetnému jednání. V této vaší situaci si dovoluji nabídnout jako varování naši zkušenost s totalitním režimem. Využívám této příležitosti a
ujišťuji vás o modlitbách svých i všech věřících," píše arcibiskup.
(Zdroj: ČBK, 16. 4. 2003)
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ZNÁME JE?
JANA FRANTIŠKA SOUKUPOVÁ
Letos o Velikonocích byli v naší farnosti pokřtěni
tři dospělí lidé. Chceme Vás s nimi postupně seznámit. Dnes Vám představujeme paní

nátu. Uvěřila jsem, že je Bůh - takový, jakého vyznává křesťanství - milující a milosrdný.
Můžete nám říci něco o přípravě na křest?
Období katechumenátu bylo pro mě dobou úžasných objevů o Bohu a o Bibli. Je ale stále co objevovat a čemu se učit. Proto jsem moc ráda, že
bude následovat ještě příprava na biřmování.

Janu Františku Soukupovou
Hned na začátku se Vás zeptám na to, odkud pocházíte?
Jsem z Pardubic. Kromě pěti let strávených v Praze jsem žila stále zde.

Jak jste prožívala svátost křtu?
Víra a křest je pro mě skutečně Boží dar, neumím
to vyjádřit lépe. A že patřím k Božímu lidu, to mi
krásně a mile dala najevo řada z Vás. Všem Vám
ze srdce děkuji.

Co Vás v průběhu života nejvíc ovlivnilo?
Samozřejmě rodina a pak volejbal, který jsem hrála od dětství. Dodnes jsem ráda, že jsem si vybrala kolektivní sport, člověk se při něm učí to známé:
"Jeden za všechny, všichni za jednoho". Absolutně největší vliv má ale moje rodina - manžel a syn.

Seznamujete se se životem farnosti?
Ano, postupně poznávám lidi, kteří jsou sami zapojeni do různých činností v rámci farnosti. Samozřejmě mám blízko ke svým vrstevníkům - rodinám s dětmi. Vím, že fungují různá společenství.
Mně osobní setkání s věřícími přáteli nesmírně
obohacují. Jejich upřímná snaha žít svůj život
podle evangelia, vzájemné sdílení vlastních zkušeností i společná modlitba jsou pro mě důkazem
živoucí víry. Zde platí Ježíšova slova: "Kde jsou
dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem
já uprostřed nich."

Co bylo pro Vás zlomovým okamžikem?
V podstatě to byl křest našeho syna na podzim r.
2001. Chci se však vrátit do doby zhruba před
šesti lety, kdy náš syn začínal objevovat svět. Bylo
úžasné pozorovat, jak je pro něho všechno nové,
zvláštní a krásné. Tehdy jsem si uvědomila, jak
dospělý člověk bere řadu věcí jako samozřejmost
nebo je často přehlíží. Dnes také vidím, že každé
dítě je Božím darem i v tom smyslu, že nám ukazuje ten prostý úžas a radost, které jsme kdysi
měli my sami.

Mohla jste si sama vybrat svého křestního patrona. Proč právě sv. Františka z Assisi?
Těch důvodů je řada. Ale snad nejvíc se mi líbí
jeho radost. Radost z toho, že existuje Bůh, že
nám dává naději, neopouští nás ani v nejtěžších
chvílích a nesmírně nás miluje.

Co pro Vás znamenal Bůh dříve?
Od prvotního "Bůh neexistuje" jsem postupně došla k onomu "cosi možná je" a začala hledat. Četla
jsem (a často nedočetla) knihy různých směrů, ale
nic mě nezaujalo trvale. Teprve při přípravě na
křest syna mě oslovilo vyprávění o Bohu a Bibli z
úst věřícího člověka a křesťanství mne začalo zajímat. Nakonec jsem se přihlásila do katechume-

Za rozhovor děkuje a mnoho radosti do života
s Bohem a bližními přeje P. Vladislav Brokeš

DEN ASTMATU V PARDUBICÍCH.
V letošním roce se uskuteční již potřetí, tentokráte na Zámku v Pardubicích v úterý 13. května
ve 14,30 hod.
Jde o akci České iniciativy pro astma (veřejně prospěšná společnost). Úkolem je informovat o příznacích alergií, jejich prevenci, diagnostice a léčbě (včetně režimových opatření a technických
možností omezení kontaktu s alergeny).
Je zajištěn program pro děti všech věkových kategorií. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku.
V neděli 11. května bude na Perštýnském náměstí přistaven autobus vybavený přístroji na měření
dechových funkcí. Každý si bude moci vyzkoušet jakou má plicní kapacitu.
MUDr. Tomáš Sýkora
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K AT E C H E T I C K É O K É N K O
PŘÍPRAVA NA 1.SV. PŘIJÍMÁNÍ
Pár slov o přípravě dětí na první sv. přijímání.

Drazí přátelé,
jako obvykle proběhne i letos
dne 15. června 1. svaté přijímání. Slavnost se bude konat
v kostele Zvěstování Panny
Marie v 10.00 hod během mše
svaté pro rodiče s dětmi.
V pondělí 26. května bude
schůzka rodičů. Chceme se domluvit na všech podrobnostech a
poskytnout rodičům potřebné
informace. Součástí praktické
přípravy dětí je také účast na nedělní bohoslužbě v neděli
8.června v kostele Zvěstování
Panny Marie. Během této mši
svaté budou děti seznámeny
s průběhem bohoslužby.
V sobotu 14.června v 9.00 se
bude v kostele sv. Bartoloměje
konat první svátost smíření.
Na spolupráci se těší a
v modlitbě vzpomíná
P. Vladislav Brokeš.

Současná příprava dětí, která je rozdělena do pěti částí a je propojena obrazem
hostiny.V první části si děti uvědomují,
že svaté přijímání je hostina, na kterou
i je pozval Pán Ježíš. Zve nás i na
věčnou hostinu, pro kterou si máme
připravit duši tak, aby byla čistá a
krásná jako bílý šat. Děti si objasnily
pojem společenství, učily se o křtu P.
Ježíše, dědičném hříchu a svátosti
křtu.Všichni jsme v životě poutníci,
kteří chtějí dojít až do zaslíbené země
- chceme do nebe, kde je pro nás mimo jiné
připravena hostina. Přiblížení místa svátostí
v našem praktickém životě jsme poznali pomocí
biblického příběhu vyvedení Izraelitů z Egypta. Na cestě, která
končí v zaslíbené zemi, dává Hospodin Mojžíšovi Desatero.
Desatero neznamená omezení,ale značky, které ukazují správný
směr našeho života. Pak následuje návrat hříšníka k Otci. To děti
poznaly v podobenství o marnotratném synu a praktickém nácviku
svátosti smíření.
Cesta chleba - od Božího stvoření slunce, vody a obilí vede k nasycení člověka, jeho těla a jeho duše nebeským pokrmem-sv. přijímáním. Slavnou hostinou je vlastně každá mše svatá. Na závěr se
děti seznámí s katechezí věnovanou modlitbě Otče náš, zopakují
si vše podstatné a budou se prakticky připravovat na slavnost.

Podrobnější informace na tel:
777/82 11 82 nebo na e-mailu:
marijano@volny.cz

Ilonka Fibichová, katechetka

V SOBOTU 24. KVĚTNA BUDE FARNÍ POUŤ DO VAMBEŘIC.
Vambeřice (Wambierzyce) jsou mariánské
poutní místo v Polsku asi 20 km východně od Kladska. Bazilika z roku 1695-1730 byla postavena
podle vzoru jeruzalémské svatyně ve stylu italského
baroka s cennou vnitřní výzdobou.
Božena Němcová se o nich několikrát zmiňuje
v knize „Babička“.
„ Jestli se někdo ze sousedství do Vambeřic
vypravil, mluvilo se o tom čtvrt roku před a čtvrt roku
po tom...“
Tenkrát se tam chodilo pěšky, letos Vás tam
doveze autobus. Zájemci (s platnými cestovními pasy) se přihlaste v Bartolomeu do 17. května.
Srdečně zvou pardubičtí kněží
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K U LT U R N Í A K C E
Východočeská galerie
Zámek 3
http://galerie.pardubice.cz

VČG

Východočeské divadlo
U Divadla 50
http://www.vcd.cz

Ke slávě Ducha: Sedm století církevního
výtvarného 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 10-18. Vřele doporučujeme

Sobota 24.5. v 19.00 a v neděle 25.5. v 19.00
Její pastorkyně (Premiéra) – G. Preissová – I.
Wernisch
Balada o lásce, zradě, hříchu a odpovědnosti za
vlastní činy.
Režie: F. Laurin
Divadlo 29
Sv. Anežky České 29
http://www.divadlo.cz/divadlo29/

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

Pátek 23. 5. ve 20:00
Feng-jűn Song & Horská karavana
Koncertní program čínské operní pěvkyně Fengjün Song a Horské karavany představuje pásmo
čínských lidových písní z nejrůznějších lokalit
Číny, z různých etnických skupin žijících na čínském území i v jiných asijských zemích.
Vokální projev F. J. Song je těžko zařaditelný.
Zpěvačka vychází z čínské tradiční opery, čínské
klasické a lidové hudby. Zpracovává i orientální
lidové písně jiných oblastí (tibetské, mongolské,
korejské, japonské, indonéské atd.). Inspiruje se
také různými hudebními žánry (jazz, rock...).
Hudební doprovod koncertu obstarává folkjazzový orchestr.
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 9. 6. v 19:00 a středa 11. 6. v 19:30
Abonentní koncert
W. A. Mozart: Kouzelná flétna,
předehra k opeře K. 620
A. Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll,
op. 53
L. Cherubini: Requiem c moll
Sólista: laureát houslové soutěže Pražského jara
2003
Spoluúčinkuje: Vysokoškolský umělecký soubor
Pardubice
Sbormistr: Jiří Kožnar
Dirigent: Leoš Svárovský
V sobotu 17. května uspořádá
Klub Sluníčko – Unijazz z Nového Města na M.
v evangelickém kostele
Sladkovského ul. Pardubice
koncertní provedení oratoria G. F. Händela

Mezinárodní společenství věřících žen
„AGLOW“
uspořádá mezidenominační setkání
Kde: sál Křesťanského společenství Pardubice,
Jana Palacha 324 (proti Kávovinám)
Kdy: v úterý 13. května v 17.00 hod

„Mesiáš“
v českém jazyce.
Účinkuje:

dirigent

smíšený pěvecký sbor Vocatus
orchestr Arkadie
soprán
Markéta Součková
mezzosoprán
Marie Ospalíková
tenor
Vladimír Richter
bas
Marc Nubio
Tomáš Najbrt

vstupné

80.- Kč v předprodeji, 90.- Kč na místě

sólisté

Nový biskup řeckokatolické církve
Novým biskupem Řeckokatolické církve v
České Republice se stal pětapadesátiletý
slovenský kněz Ladislav Hučko. Po biskupském svěcení a instalaci vystřídá v
Praze ve funkci apoštolského exarchy,
nejvyššího představitele katolické církve
východního obřadu, osmdesátiletého biskupa Ivana Ljavince. Tím byla též přijata
žádost o uvolnění, kterou biskup Ljavinec
podle řádů církve podal po dovršení pětasedmdesáti let.
Zdroj: ČTK, 24. 4. 2003

Narozeniny a svátky:
23.5.1944 * Václav Metelka ml.
26.5.1918 * Václav Metelka st. (85 let)
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SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO
AKCE A ČINNOSTI
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V KVĚTNU
6. – 18. května

stolní tenis

3. BODOVACÍ TURNAJ

Praha - Uhříněves

23. – 24. května

duchovní

NOČNÍ POUŤ NA CHLUMEK - P.M.P. KŘESŤANŮ

Chlumek – Luže
(sraz na středisku
ve 20,00 hod.)

30. – 31. května

animátoři

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ DĚTSKÝCH D.

SaSM Pce

31. května

kultura

ROKÁČ BOUDKY

Syrovice

31. května

malá kopaná

KVĚTNOVÝ TURNAJ – ROČ. 87 – 85

Praha - Uhříněves

31. května

volejbal

TURNAJ SERIÁLU PĚTPÉ III.

Písek

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

14. MEZINÁRODNÍ HRY SALESIÁNSKÉ MLÁDEŽE
ZÁHŘEB - CHORVATSKO 2003
Ve dnech od 26. dubna do 1. května 2003 se v chorvatském hlavním městě
Záhřebu konaly 14. Mezinárodní hry salesiánské mládeže. Stejně jako v minulých letech i letos Salesiánské hnutí mládeže vyslalo výpravu sportovců z naší
vlasti na tento sportovní svátek mladých z celé Evropy a některých zemí z Blízkého východu (Libanon, Sýrie). Naše výprava měla celkem 42 členů včetně novináře a vedoucích jednotlivých sportovních disciplín. Brno vyslalo dva týmy v malé kopané, Pardubice a Zlín volejbalový tým
děvčat, stolní tenis reprezentovali sportovci z Ostravy, Brna, Prahy, Plzně a z Českých Budějovic.
Připravenost mezinárodních týmů byla na profesionální úrovni. Fotbalová a volejbalová družstva dominovala nad celými hrami. Vítězství zůstala u domácích Chorvatů. Z našich sportovců se prosadili
stolní tenisté jak jednotlivci tak i družstva. Domů si přivezli krásná třetí a druhá místa. Přes určité nedostatky v organizaci her (což se stává, když se sejde 1200 mladých sportovců z evropských zemí), jsme
opravdu prožili nádherné sportovní i mimosportovní zážitky.
Pardubičtí salesiáni
PODĚKOVÁNÍ LIBUŠE BARTOŠOVÉ ZA GRATULAČNÍ KONCERT K 80-TINÁM 27.4.2003
Dožít se osmdesáti let je Božím darem. Děkuji Ti, Pane, za ta léta a za to, že jsi mi dopřál dočkat se
úspěchů mých žáků. Obdařil jsi je mimořádnými schopnostmi tj. talentem, láskou k hudbě, pílí a vůlí
nezakopat hřivny dané jim do vínku. Požehnal jsi naší společné práci (učitele a žáka) a chránil jsi nás
v době totality, která nebyla příznivá pro výuku hry na varhany. Prošli jsme zkouškou trpělivosti a odvahy, což v nás probouzelo zvýšené pracovní úsilí. Často jsme měli na mysli: „Bůh dopustí, ale neopustí.“
A tak se i stalo.
Den 27. 4. 2003 byl dnem gratulačního koncertu k mým osmdesátým narozeninám. Děkuji Pánu, drazí
přátelé – mí bývalí žáci, za ten nevšední a drahocenný dar, kterého si velmi vážím. Byl projevem naší
společné lásky k hudbě, která nás k sobě pevně váže. Pro všechny účastníky byl koncert nezapomenutelným uměleckým zážitkem a důkazem toho, že profesionalita i amatérské umění mají pro člověka
nesmírný význam. K slzám mne dojímala velká účast mých bývalých žáků, kteří přijeli z různých koutů
naší vlasti, aby mi popřáli a vyslechli koncert svých bývalých spolužáků A. Bárty, L. Jíchové, V. Ráčka
a D. Chrásky. Koncert byl vskutku nádherný. Děkuji srdečně za blahopřání a slova uznání řediteli ZUŠ
Pardubice – Polabiny, bývalému řediteli pardubické konzervatoře Mgr. A. M. Stříteskému a d. p. J. Matrasovi.
Zvláštní dík náleží otci biskupovi Josefu Kajnekovi za jeho upřímná slova uznání a pardubickému arciděkanství, které umožnilo koncert v kostele sv. Bartoloměje a ochotně propůjčilo prostory pro přátelské
setkání účastníků koncertu. Všem též děkuji za gratulace a květinové dary.
Upřímné „Pán Bůh zaplať“ všem.
Libuše Bartošová
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DUCHOVNÍ HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.13
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 2.ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA (7)
Motu proprio, vydané papežem Piem X. v roce
1903, reagovalo na reformní snahy v chrámové
hudbě 2. poloviny 19. století. Jeho některé požadavky, zvláště ten, aby v chrámových sborech zpívali pouze chlapci, a aby se chorál stal i zpěvem
lidu, se nepodařilo splnit a některé další pouze
částečně. Pro figurální hudbu zde vyplývala jistá
omezení. V zásadě i požadavek přednostního
uplatnění latiny při slavnostních liturgiích ji podporoval. Hlavní hudební podmínky a to, aby se dávala přednost hudbě tzv. klasické polyfonii (míněna
je sborová tvorba – a capella do začátku baroka),
a aby se z hudby ostatních období připustily
k liturgické praxi pouze skladby neobsahující žádné světské prvky, byly realizovány pouze částečně. Záviselo to také na interpretačních možnostech hudebníků na kůrech. Lze říci, že bylo vyvinuto velké úsilí o povznesení liturgické hudby na
poli hudebně-vědeckém i na poli hudební praxe.
Pěstování liturgické hudby bývalo i v Čechách
spjato s nemalým úsilím o celkovou hudební vzdělanost. Ředitelé kůru (často významní umělci,
skladatelé, ředitelé hudebních škol a veřejně činné
osobnosti) svou činností zasahovali i do hudebních, sborových těles spolků ve velkých městech i
na venkově. Ve 20. století, kdy Evropa prošla dvěma světovými válkami, znamenalo toto mohutné
zázemí kromě rozmachu liturgické a duchovní
hudby a vzestupu úrovně hudebnosti obyvatelstva, také vzrůst národního uvědomění ve válkou
postižených zemích. V západní Evropě se tato

tradice po válce rozvíjela v nové kvalitě. U nás
však po roce 1948 nastal spolu s útlakem církve i
hluboký úpadek církevní hudby. Figurální hudba
byla postižena velmi citelně. Často chyběly též
kvalitní síly k jejímu provedení a mnohdy nebyla
správně chápána její úloha v liturgii. Za této situace pronikaly do liturgie i skladby velmi sporné kvality. Druhý vatikánský koncil vydal v r. 1967 instrukci „Musicam sacram“, v níž stanovil v duchu
nového pojetí liturgie nové úkoly liturgické hudby.
O ní budu psát samostatně. Pro figurální hudbu
bylo největší změnou zavedení národních jazyků
do liturgie, což ji velmi omezilo. Navíc podle Musicam sacram se mění i úloha sboru ve prospěch
aktivní účasti celého shromáždění.
Nová duchovní hudba, která vznikala ve druhé
polovině 20. století, nebyla často zamýšlena pro
liturgické využití a byla určena spíše návštěvníkům koncertů. Přináší sice velké hodnoty, ale její
nároky na interprety i posluchače jsou značné.
Mezi největší autory duchovní hudby konce 20.
století řadíme zvláště O. Messiaena, B. Brittena, u
nás P. Ebena, J. Hanuše, Z. Pololáníka a Z. Lukáše. Díla těchto autorů jsou velmi krásná a umělecky hodnotná. Přesto se v chrámech uplatňují málo. Vyžadují totiž interpretaci erudovanými hudebníky a od posluchačů značnou zkušenost s novou
hudbou.
Příště : 3.část – Lidový zpěv
Jiří Kuchválek
Regenschori

FAR NÍ K NI H OV N A
RANIERO CANTALAMESSA
Otec Raniero Cantalamessa, člen řádu kapucínů, pochází z italské provincie Ascoli Piceno. Získal doktorát teologie a klasické literatury. Byl řádným profesorem dějin křesťanství
na Katolické univerzitě v Milánu, do roku 1981 byl členem Mezinárodni teologické komise.
V roce 1980 zanechal pedagogické činnosti, aby se mohl s hlubokým ekumenickým cítěním plně věnovat kázání v mnoha zemích světa. Od roku 1980 je papežským kazatelem.
Několikrát navštívil i Českou republiku, kde mimo jiné dával exercicie kněžím a řeholníkům.
Otec Cantalamessa napsal řadu děl, která mohou čtenářům posloužit jako vodítko pro duchovni cvičeni, jako průvodce do nového života v Duchu, jako podnět k osobní meditaci o Božím slově. Patří k nim:
Život pod vládou Kristovou, Pozvání na horu Sinaj, Zpěv Ducha, Maria, zrcadlo církve, aj.
V knihách "Ukřižovaný Kristus" a "My kážeme Krista ukřižovaného" jsou předložena kázání, přednesená ve Svatopetrské bazilice při velkopáteční liturgii za přítomnosti Svatého otce. Tyto úvahy mohou
posloužit dvojímu účelu: jako rozjímání o umučení a jako podněty pro novou evangelizaci. Je totiž jisté,
že se ani dnes - tak jako na začátku církve - evangelium neprosadí ve světě "moudrými řečmi", ale tajemnou moci kříže.
Manželé Soukupovi
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RŮZNÉ
KDO TO NEVÍ, PLATÍ. KDO TO VÍ, UŠETŘÍ.
JAK NEPLATIT STÁTU NA DANÍCH VÍC, NEŽ JE NUTNÉ.
až 35 %.
Podmínka pro uznání daru účtárnou: podle zákona musí být úhrnná hodnota darů za rok
• u fyzické osoby minimálně 1000,- Kč, maximálně 10% ze základu daně,
• u právnické osoby minimálně 2000,-Kč, maximálně 2% ze základu daně.
Pro úplnost musím přidat odpověď na otázku,
která vás v souvislosti s nedělními sbírkami napadne: Pokud posíláme peníze trvalým příkazem,
celý rok tím přispíváme na účet farnosti, zatímco
několik nedělních sbírek v roce je ohlášeno na jiný
účel. Pokud chceme na tyto účely přispět, musíme
v danou neděli svůj dar opravdu do kasičky vhodit.

Několikrát během minulých let jsme mohli slyšet o tom, že nám stát nabízí možnost ušetřit na
daních, pokud dáváme peníze církvi. Zde je
podrobné vysvětlení pro ty, kteří by chtěli této
možnosti využít.
Na konci roku se vyplňuje přiznání k dani
z příjmů pro každého zaměstnance a podnikatele. (Výhody, které dál popisuji, se týkají právě
tohoto přiznání. Nevztahují se tedy na toho, kdo
se nemůže zařadit do skupiny zaměstnanců nebo podnikatelů.).V přiznání je možné od základu
daně odečíst „hodnotu darů poskytnutých
…právnickým osobám …na účely sociální, zdravotnické,…charitativní, náboženské pro registrované církve“.(citace Zákona o daních z příjmů,
§ 15, odstavec 8 )
A teď musíme hledat cestu, jak využít této
možnosti a přitom vyhovět podmínkám všech
úřadů.
Aby účetní mohla dary v přiznání odečíst, potřebuje mít k nim doklad. Asi největším darem
církvi většiny z nás jsou kostelní sbírky.Ale jakým způsobem obdržet doklad na peníze, které
anonymně házíme do kasičky ?
Nabízí se toto řešení: Nedávat peníze do
ošatky, ale založit si v bance trvalý příkaz
k úhradě na převod zvolené částky ze svého
účtu na účet farnosti. Na konci roku může lehce
pan farář vyčíst z bankovního výpisu, kolik peněz přišlo během roku z Vašeho účtu, a na tuto
částku vydat potvrzení.
Připadá Vám to jako zbytečné novoty? Tady
je příklad na porovnání :
• Farník Petr dává každou neděli do kasičky
50,-Kč, celkem za rok daruje 2600,-Kč církvi
ze svých příjmů.
• Farník Pavel posílá trvalým příkazem měsíčně 217,-Kč, celkem za rok daruje 2604,-Kč.
V lednu následujícího roku dostane doklad na
tuto částku, předloží ho své účtárně, ta ho
odečte ze základu daně.V následující výplatě
obdrží farník Pavel o 391,- Kč navíc. Tuto
částku mu vrací stát nazpět, je to 15 %
z odečteného daru ( z 2604 Kč ).
Lidem s vyššími příjmy se odčítá ne 15 %, ale

Pro vaše rozhodování shrnu výhody a nevýhody posílání peněz trvalým příkazem:
Výhody :
• Ušetříme peníze, které bychom jinak nenávratně odvedli státu na daních. Možná se to nezdá
hodně, ale pokud bude v Chocni 30 takových
farníků, jako je Pavel v příkladu, bude to 30 x
391 = 11730 Kč, které mohou využít jako další
dar na dobrý účel nebo do rodinného rozpočtu.
• Předcházíme nemilým situacím, když si ministrant bere ošatku a my po prošacování kapes
zjišťujeme, že peněženka leží doma na botníku.
• Výhodou pro správce farních financí je fakt, že
může předem počítat s částkou, která dojde na
farní účet – je to jistý příjem, který se
k určitému datu objeví na účtu.
Nevýhody:
• Vybírání peněz na začátku bohoslužby oběti a
přinášení sbírky současně s obětními dary má
svůj hluboký význam, nejen symbolický. Je na
nás, jak si ho budeme uvědomovat bez konkrétního skutku vložení peněz do ošatky.
• Vyžaduje to trochu času zadat v bance trvalý
příkaz a na konci roku si dojít pro potvrzení.
• Možná někomu bude vadit, co si asi myslí sousedi v lavici kolem něho, když oni vytáhnou peněženku a farník s trvalým příkazem ne.
Farní úřad – arciděkanství Pardubice

Pokud jste se rozhodli pro posílání peněz na účet farnosti bankou, tady je návod, jak na to:
Zajděte na farní úřad a oznamte výši Vámi zasílané částky. Bude Vám přidělen variabilní symbol pro
jednoznačnou identifikaci Vás jako plátce. Pak už jen zadáte bance trvalý příkaz na účet farnosti. Zde
jsou potřebná čísla :
Číslo účtu :
1697911
Kód banky:
0300
konstantní symbol : 0308
variabilní symbol:
jaký Vám byl přidělen (každý má jiný)
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KALENDÁŘ
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PRAVIDELNÉ AKCE
Mariánský večer
kostel sv. Jana
Adorace
kostel sv. Jana
Cvičení maminek s dětmi
salesiánské střed.
Farní knihovna
fara
Společenství dospělých
fara
Biblická hodina
fara

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

DALŠÍ AKCE
farní kancelář zavřená
12.5. Kněžský den v Litomyšli
Přednáška - J.Doležal: O modlitbě biblicky i prakticky
kostel sv. Jana
18:00 hod.
St 14.5. Seniorklub
fara
14:30 hod.
So 17.5. Koncert - G. F. Händela: Mesiáš
evangelický kostel
19:00 hod.
Ne 18.5. Sbírka na potřeby diecéze
při všech bohoslužbách
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Čt 22.5. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství mládeže
fara
19:00 hod.
So 24.5. Diecézní pouť do Vambeřic
odjezd v 7 hod od zimního stadionu
Po 26.5. Setkání rodičů dětí na 1. sv. přijímání
fara
17:00 hod.
navíc mše sv. v
Čt 29.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
16:00 hod
klášterním kostele
Začíná devítidenní příprava (tzv. novéna)
Pá 30.5.
na svatodušní svátky
So 31.5. Diecézní setkání dětí v Hradci Králové
Hradec Králové
sv. Bartoloměje
8 - 16 hod.
Čt
5.6. Zpovědní den
kostel sv. Jana
16 - 18 hod.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Společenství mládeže
fara
19:00 hod.
kostel sv. Jana
po ranní mši sv.
So
7.6. Večeřadlo Panny Marie
Farní setkání rodin
saleziánské střed.
9:00 hod.
Ne
8.6. Slavnost seslání Ducha svatého
Sbírka na opravu arciděkanství
při všech bohoslužbách
Seniorklub
St 11.6.
fara
14:30 hod.
So 14.6. První sv. zpověď dětí
sv. Bartoloměje
9:00 hod.
Ne 15.6. První sv. přijímání dětí
Zvěstování P. Marie
10:00 hod.
Slavnost
Těla
a
Krve
Páně
celodenní
adorace
sv. Bartoloměje
8 - 18 hod.
Čt 19.6.
kostel sv. Jana
6:30 hod.
12:00 hod.
Mše sv.
Zvěstování P. Marie
16:00 hod.
sv. Bartoloměje
18:00 hod.
Po

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 13. června, příští číslo vyjde 22. června 2003

ÕÕÕÕÕ DNES SLAVÍME SVÁTEK MATEK ÕÕÕÕÕ
Před lety jsem byla v tento den v poutním kostele Panny Marie Královny vesmíru v Orlandu na Floridě.
Kostel byl i na americké poměry veliký, do presbytáře by se vešel náš klášterní kostel. Aby bylo na oltář
dobře vidět, byl celý prostor zvýšen o 5 schodů kolem dokola. A na těchto stupních, s výjimkou průchodu pro kněžský průvod, byly kytice růží všech barev. Bylo jich tam kolem 10 tisíc. Nevím, co se s nimi
stalo potom, za dva dny tam už nebyly, ale pravděpodobně byly večer rozdány. To proto, že byl
MOTHER DAY – SVÁTEK MATEK.
A co my dnes? Vzpomněli jsme si na maminky třeba jen milým úsměvem a pohodou od samého rána,
malou pomocí v domácnosti nebo modlitbou za ty, kterým nemůžeme popřát osobně?
Věra Novotná
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