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ěhem ledna, který se
jen hemží památkami
salesiánských světců,
jsem opět sáhnul po
Filotei - Uvedení do zbožného života podle sv. Františka Saleského:
„Ten, kdo dodržuje posty, se bude
považovat za skutečně zbožného,
pokud se postí, i když v srdci bude
mít plno zloby; ze samé střídmosti
se neodváží omočit jazyk ve víně,
ba ani ve vodě, ale do krve
bližního jej pomluvou a
nactiutrháním ponoří bez
okolků. Jiný si bude připadat zbožný proto, že
každý
den
odříká
spoustu modliteb, i
když třeba potom
k lidem v rodině a
v okolí mluví protivně,
nadutě a urážlivě.
Další velmi ochotně
vybírá z peněženky almužnu pro chudé, ale v srdci nenajde
dost laskavosti, aby odpustil nepřátelům. Všechny tyto lidi považuje
veřejné mínění za zbožné, ale oni
nejsou zbožní vůbec. Mnozí lidé se
halí určitými vnějšími skutky, které
patří ke svaté zbožnosti, a svět věří, že jsou to lidé opravdu zbožní a
duchovní - avšak ve skutečnosti to
jsou pouze sochy a přeludy zbožnosti.“
Tedy, to říká biskup prohlášený
za církevního učitele. Sám bych si
to ani netroufl, snad pro svoje
vlastní mezery. A přicházejí mi tyto
myšlenky velmi aktuální pro nastávající čas. Plesová sezóna masopustu končí a Popeleční středou
vstoupíme do období čtyřicetidenní
přípravy na slavení velikonoc a obnovu našeho křtu. Takže, co je pro
nás připravené?

l

Dostatečně se vydovádět se
svou vlastní maskou před zrcadlem a pak ji definitivně sejmout.
To, co je pod ní schováno, je velmi cenné a samotným Tvůrcem
milováno.
l Začátek 6. kap. Matoušova
evangelia nám poradí toto odložení masky provést nenápadně
ve skrytosti. Bude to před Bohem
takové naše malé společné tajemství.
l Ježíš v poušti i na hoře
proměnění bude s námi,
abychom ten boj se
sebou zvládali. Trpělivost s neplodným fíkovníkem, marnotratným
synem i veřejným hříšníkem - každou neděli blíže tomu, zakusit ve svátosti smíření Boží odpuštění.
l Naše společné křížové cesty nás budou učit větší solidaritě a konkrétní lásce.
Přitom
všem
nepřehlédněme
všechno, co k tomu denně dostáváme jako dar: Písmo svaté, Katechismus, společnou modlitbu,
chvíle ticha o samotě, dobré jídlo a
tedy i špinavé nádobí, květiny a
jejich zalívání, příjemný koberec i
s vysáváním, sníh, slunečno, bahno, déšť, zdraví i nemoc, pohodu i
bolest, setkání i rozloučení ... Nedávno mi poslala jedna skautská
duše SMS hádanku: „Děti do louže
skáčou, snílci jí procházejí (aniž by
postřehli mokro v botech), blázni ji
s rozběhem přeskakují, popelky ji
mají za zrcadlo a nejchudším může
být i studnou. Kdo jsme my, kteří
louže pečlivě obcházíme?“
Dobrodružnou postní dobu ze
srdce přeje a žehná
o. Jiří
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PASTORAČNÍ RADA
Ve středu 24.1.2007 se na faře sešla Pastorační
rada, jejíž zasedání řídil P. Antonín Forbelský.
l Úvodní modlitbu měl P. Antonín Forbelský.
l 1. 1. 2007 došlo ke sloučení farností sv. Václava a sv. Bartoloměje.
l Poděkování za roráty P. Tomášovi Kvasničkovi.
l Poděkování všem, kdo pomohli při zajištění
důstojného a poklidného průběhu vánočních
bohoslužeb.
l Tříkrálová sbírka: Poděkování všem, kdo se
jakkoli zúčastnili jejího průběhu. Ačkoli začala
až ve středu 3.1., vybralo se celkem
214 324,00 Kč. Podařilo se vytvořit 98 skupinek koledníků a mimo Pardubice se koledovalo také v Srchu, Moravanech, Dřenicích,
Třebosicích, Starém Máteřově a Lázních Bohdanči.
Ředitel Charity Bc. Karel
Tajovský hodnotí průběh
sbírky jako vydařený.
l Ekumenické bohoslužby v
kostele sv. Jana v pondělí
22. 1. 2007 se zúčastnilo
okolo osmdesáti lidí.
l Ministranti vedení jáhnem
Filipem mají pravidelné
schůzky a nadále probíhá
jejich bodovací soutěž.
l Připravuje se setkání lektorů 4. 2. 2007, které
povedou duchovní naší farnosti. Proběhnou
celkem čtyři setkání. Později se chystá ještě
jedno setkání pro lektory z řad rodin s dětmi,
kde bude zajištěn program pro děti.
l Setkání ministrantů z diecéze, kterého se loni
zúčastnilo asi dvěstěpadesát dětí, proběhne
letos 14. 4. 2007 v Pardubicích a bude jednodenní. Hlavním pořadatelem je P. J. Uhlíř ze
Skutče. Akce bude probíhat u Salesiánů, na
faře, v kostele sv. Bartoloměje a v Klášterním
kostele. Protože program bude pestrý, od
sportu, přes všelijaké úkoly ve skupinkách, až
po výlet lodí po Labi a vedoucí každé skupinky musí být plnoletý, je třeba zapojit do pomoci s organizací mnoho lidí z farnosti. Hlavním
tématem bude přiblížení života sv. Vojtěcha.
l Chystá se pouť k sv. Vojtěchu z Hradce Králové do Libice. Zvažuje se i návštěva polského Hnězdna.
l Společenství náctiletých - nabídka pro mládež od osmé třídy - spojené s různými víken2
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dovými akcemi vede jáhen Filip a P. Tomáš
Kvasnička, je zatím v začátcích.
Přípravu na první svaté příjímání navštěvuje
devět dětí čtyř národností ve věku od druhé
do páté třídy. Také letos se chystá setkání s
rodiči a také společný víkend.
14. 3. ve 14:00 proběhne oficiální otevření
nového Multifunkčního centra u Salesiánů,
které má sloužit, hlavně pomáhat dětem z
dětských domovů při zapojování se do běžného samostatného života.
Postní duchovní obnova bude probíhat tak
jako v loňském roce. Budou dvě přednášky.
Možná proběhne i speciální obnova pro mládež. Během odpoledne bude dána příležitost
ke svátosti smíření.
l Křížové cesty budou probíhat tak jako každý rok v
pátek ve 17:15 hod. Je třeba,
aby každá skupinka, jež povede křížovou cestu, měla
dopředu dohodnutý hudební
doprovod.
l Letos by také měla v kostele sv. Jana proběhnout tři
postní setkání. Náplní by měla být bohoslužba slova, promluva kněze z farnosti a tématické doplnění např. kající
bohoslužba, křížová cesta, adorace se zpěvy
z Taizé. Předpokládané termíny jsou: 25. 2.,
18. 3. a 27. 3. v rozsahu 45 min. až 1 h.
Velikonoční vigilie připadá letos na 7. 4. 2007.
Deset katechumenů při ní přijme svátost křtu
a biřmování.
Den rodin proběhne začátkem června (2. 6.)
u Salesiánů. Tak jako v loňském roce bude
patrně spojený s dětským dnem.
V neděli 3. 6. 2007 proběhne první svaté přijímání dětí.
První zkušenosti se získáváním prostředků
dle nového zákona nejsou nejpříznivější. V
případě zamítnutí žádosti je třeba aby se zamítnutý nebál odvolat ke krajskému úřadu.
V neděli 18. 2. 2007 v 17:00 proběhne setkání služebníků farnosti v opravené krbové
místnosti.
Příští setkání farní rady proběhne ve středu
21. 3. 2007.
Zapsal: Jan Rohlík
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POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI
V postní době jsme pozváni k horlivější účasti na
liturgii a různých pobožnostech. V naší farnosti
budeme mít kromě účasti na mši svaté několik
dalších možností, jak se společně přiblížit Božímu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího
dne byl slavně vzkříšen. I letošní postní dobu
chceme prožít ve snaze o obnovu našeho nitra:
ta není dílem naším, ale může se uskutečnit tehdy, když Bohu uděláme místo ve svém srdci a
pozveme ho, aby léčil, uzdravoval, proměňoval a
obnovoval náš vztah k němu i k druhým lidem.
Následující nabídka nám v našem úsilí může
pomoci.
Křížové cesty

Postní duchovní obnova farnosti
V sobotu 10. března od 13.00 hod. na faře se
uskuteční Postní duchovní obnova naší farnosti na téma: „Kříž – znamení spásy“, kterou
povede Mons. Tomáš Holub. V rámci programu
bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Pro
mládež naší farnosti a celého vikariátu bude ve
stejný čas u salesiánů program, který povede P.
Jiří Veselý, SDB. Společně se všichni sejdeme
ke slavení mše svaté v 17.00 hod. v kostele
Zvěstování Panny Marie.
Uvedení do liturgie Svatého týdne

a) bohoslužba slova s postní promluvou,

Liturgie Svatého týdne je velmi bohatá a není
možné všechny souvislosti a význam symbolů a
gest vysvětlit během obřadů. Jedná se o vrchol
liturgického roku, na který se chceme také dobře
připravit. Proto vás zveme v neděli 1. dubna Květná neděle - v 17.30 hod. na faru, kde budeme seznámeni s průběhem a významem liturgie Velikonočního tridua. Cílem je proniknout
do ducha liturgie následujících dnů.

b) konkrétní pobožnost.

Tajemství víry

Každý pátek se od 17.15 hod. v kostele sv.
Bartoloměje budeme modlit „křížovou cestu“.
Postní setkání
Postní setkání, které bude vždy v kostele sv.
Jana Křtitele, bude mít následující náplň:

l

25. února v 17.30 hod ( neděle ) – promluva:
P. Antonín Sokol - Křížová cesta,

l

18. března v 17.30 hod ( neděle ) – promluva:
P. Jindřich Čáp, SDB - Adorace a zpěvy Taize,

l

27. března v 18.45 hod ( úterý ) – promluva:
Mons. Antonín Duda - Kající bohoslužba.

V době postní budeme při mši svaté na výzvu
kněze: Tajemství víry odpovídat zvoláním, které
lépe odpovídá rázu této liturgické doby: Zachraň
nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
Ke společnému prožití posvátné doby postní
vám všem žehnají

KŘÍŽOVÉ CESTY - 2007

P. Antonín, P. Tomáš a jáhen Filip

V sobotu 10. března 2007
se uskuteční na faře
v Pardubicích

Pardubice - kostel sv. Bartoloměje
pátek - 17:15 hod
P.Č.

TERMÍN

SKUPINA

VEDENÍ

1

23. února

skautky

P. Kylarová

2

2. března

děti - rodiny

P. Pecnová

3

9. března

ministranti

F. Janák

4

16. března

Vincentínky

M. Pecnová

5

23. března

senioři

H. Matyášová

6

30. března děti - náboženství

I. Fibichová

POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA.
Tuto obnovu povede
P. Tomáš Holub
Začátek je v 14.00 hod.
Zakončení bohoslužbou
v kostele Zvěstování Panny
Marie (klášterní) v 17.00 hod.
3
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SPOLEČNÝ VÍKEND NA VESMÍRU
Ve dnech 9. - 11. 2. prožila skupinka katechumenů a také biřmovanců společný víkend na
Vesmíru. Někteří s sebou vzali i své stávající či
nastávající životní partnery.
V pátek 9.2. jsme se sešli s ostatními na
„startovní čáře“ farního dvora. Pak již nic nebránilo vyrazit vstříc novým zážitkům a zkušenostem směrem Deštné v Orlických horách a blízké
diecézní centrum života mládeže Vesmír v Jedlové. Cesta tří vozidel proběhla až na jednu
menší kolizi, spojenou se ztrátou zrcátka u auta
Lenky a Lukáše, celkem v klidu. Oproti loňské
výpravě katechumenů bez doprovodných závějí
na silnici. Sníh jsme potkali až někde za Dobruškou, o to víc nás pak překvapila uježděná ledovka v Deštném. I když nám vzhledem k letošnímu
nepříliš zimnímu počasí nebylo umožněno na
podobném terénu potrénovat, dojeli jsem všichni
zdárně do cíle.
Po příjezdu jsme byli velmi příjemně přivítáni milými lidmi, kteří přicházeli z právě končící
mše svaté. Po prvotním krátkém představení
jsme všichni společně zasedli k večeři a po krát-

4

ké modlitbě jsme se dobře najedli. Stolování probíhá vždy společně a tak jsme měli možnost vidět všechny stálé obyvatele i hosty Vesmíru najednou. Příjemně na nás zapůsobil fakt, že většina přítomných zde byla poněkolikáté a dle jejich
vyjádření rozhodně ne naposledy. Prostě kdo
jednou zavítá na tento nádherný konec světa
spojený s okolní civilizací jen úzkou silničkou,
bude se rád na Vesmír stále vracet.
Po večeři jsme se namísto v mnoha rodinách
rutinního zapnutí televize sešli v sestavě, ve které jsme přijeli. Cílem našeho 1. večera bylo více
se vzájemně poznat a posílit společnou komunikaci a vlastně i přátelství. Na závěr večera jsme
hráli zajímavé společenské hry. Připadalo nám,
že se vracíme do dětských let, což se ukázalo
jako velmi zábavné, ale i poučné. Všechny tyto
věci nás přiměly k poznávání lidí kolem nás, sebe sama a určitě také Boha v nás.
Druhý den jsme dopoledne prožili s P. Tomášem a společně jsme se zamýšleli nad bohatstvím jednotlivých svátostí, které někteří z nás
(Pokračování na stránce 5)
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(Pokračování ze stránky 4)

přijali, někteří jejich přijetí očekávají. Po společných činnostech, které však již probíhaly společně se všemi „vesmírnými“ lidmi, jsme dostali volno, které jsme věnovali sportu. Obuli jsme přeskáče, hodili na ramena lyže a společně
s manželi Zdeňkem a Agněžkou vyrazili na sjezdovku. Kvalita sněhu však nebyla zrovna ideální,
ale bylo pěkné počasí, a tak jsme si odpoledne
pěkně užili. Část naší skupiny vyrazila na běžkách na Velkou Deštnou. Po návratu jsme všichni společně strávili mši svatou, která v nás i přes
netradiční prostředí (možná vlastně právě proto)
zanechala nádherně pozitivní dojem. Po následné večeři probíhal skvělý společenský večer, při
kterém jsme se po důkladnějším vzájemném
poznání pobavili zejména při hře „živé pexeso“,
kterou nás naučil P. Antonín.
Každé ráno nás překvapil netradiční budíček,
zahraný na kytaru a v neděli navíc na violu a
zazpívaný místními skvělými muzikanty. Asi proto nám vůbec nevadilo pro nás netypické víkendové vstávání v 7:30. Po snídani jsme se vydali

asi do 2 km vzdálené Deštné na mši svatou, kterou sloužil pán domu z Vesmíru P. Tomáš společně s P. Antonínem. Mše byla velmi silná
s úžasnou atmosférou, ke které přispěl téměř
plný kostel, hezká muzika a výborné a myšlenkově hluboké kázání obou kněží.
Po pěkné procházce a návštěvě kostela sv.
Matouše v Jedlové jsme se po více než plnohodnotném nedělním obědě pomalu chystali na návrat domů. Rozloučili jsme se s našimi hostiteli,
poděkovali a po písničce jsme si šli balit. Cesta
již proběhla bez nejmenších komplikací a ještě
odpoledne jsme byli doma.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména
P. Antonínovi a všem obyvatelům Vesmíru, že
jsme mohli strávit nádherný víkend plný nových
zážitků. Prožívání „vesmírné“ atmosféry bylo
velmi specifické, víkend pěkně rychle utíkal, ale
zároveň jsme měli pocit, že trvá velmi dlouho.
Člověk zde vnímá čas jiným způsobem, příliš
nesleduje jak ubíhá, ale žije přítomností a cítí
blízkost Boha.
Lukáš a Lenka

PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DARŮ
modlitby k přímluvám přistoupili ke stolku s dary.
Na závěr přímluv – po modlitbě kněze - vezmou
dary a přinášejí průvodem k oltáři.
Pokud není možné ze zdravotních nebo
jiných důvodů tuto službu zajistit ze strany těch,
na jejichž úmysl je obětována mše svatá, tak
tuto službu vykoná jiný věřící.
Při nedělní bohoslužbě v 09:00 hod.
v kostele sv. Bartoloměje, kdy je zpravidla mše
svatá obětována za živé i zemřelé farníky, tuto
službu zajistí kostelník oslovením přítomných
věřících.
(af)
Bohoslužba oběti začíná ritem přípravy
darů, dříve nazývané „ofertorium“. Úvod do misálu říká: Je vhodné, aby spoluúčast věřících
byla vyjádřena přinášením chleba a vína
k slavení eucharistie nebo i jiných darů ve prospěch kostela a chudých. Dary jsou symbolickým vyjádřením celého shromáždění, které se
sjednocuje se s Kristovou obětí. V Pardubicích
se drží velmi pěkný zvyk stát při přinášení darů,
aby se tak vyjádřila sounáležitost s těmi, kdo
dary přinášejí. Když kněz s asistencí dary přijme, všichni se posadí.
(Zpravodaj 2005/4)
Z důvodů důstojného průběhu této části
bohoslužby oběti bude dobré, aby ti, na jejichž
úmysl je obětována mše svatá, již během úvodní

SBÍRKY 2007
Svatopetrský haléř

25. února

Plošné pojištění (1)

18. března

Bohoslovci

29. dubna

Potřeby diecéze

3. června

Církevní školství

16. září

Misie

21. října

Diecézní Charita

4. listopadu

Plošné pojištění (2)

2. prosince
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
KALENDÁŘ CELODIECÉZNÍCH AKCÍ V ROCE 2007
2. února
23. – 25. února
únor - březen
31. března
14. dubna
27. dubna
28. dubna

19. května
26. – 27. května
1. – 3. června
10. červen
23. červen
23. června
14. července
18. srpna
30. září
4. – 5. října

Den zasvěceného života
Diecézní fórum mládeže
Teologická konference na téma Katecheze
Diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání ministrantů
Den katecheze, památka sv. Petra Kanisia

Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Pardubice
farnosti
Hradec Králové, Libice
Děkovná a prosebná pouť ke sv. Vojtěchovi
nad Cidlinou, Hnězdno
(celostátní)
(10. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové)

Diecézní setkání dětí s biskupem
Hradec Králové
Svatodušní svátky v katedrále
Hradec Králové
Víkendové sympoz. ThDr. Josefa Hloucha v Koclířově Koclířov (celostátní akce)
Vzpomínkový den – 65. výročí smrti P. Šternberka,
celodiecézní den
mučedníka
Den o řeholním životě pro děti
Želiv
Diecézní setkání seniorů
Hradec Králové
Pouť nemocných a rodin ke svaté Zdislavě
Jablonné v Podještědí
Hlavní diecézní pouť do Malých Svatoňovic
Malé Svatoňovice
Den Písma svatého ve farnostech
farnosti
Odhalení busty královnám Elišce Rejčce a Alžbětě
Elišce Pomořanské (700. výročí postavení katedrály)

2. – 21. října
26. listopadu

Výstava k 10. výročí úmrtí Matky Terezy
Celodiecézní kněžský den

31. prosince

Zakončení občanského roku půlnoční mší svatou

Hradec Králové
Hradec Králové
Vítězná - Kocléřov „U studánky“ (u Dvora Králové)

C H A R I TA - M I S I E
SBĚR ŠATSTVA
Oblastní charita Pardubice děkuje všem občanům, kteří přispívají svým darem na pomoc potřebným. Sbírky do vagónů na 1. prodlouženém
nástupišti pardubického hlavního nádraží se staly již tradicí. Od počátku sběru bylo sebráno cca
105 tun oblečení a dalších potřebných věcí, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích.
Nejbližší termín další sbírky je 23. a 24. 2. 2007
vždy od 9.00 do 17.00 hod.
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
SV. JOSEFA
V ROSICÍCH NAD LABEM

Oznamujeme všem příznivcům, že jednání
ohledně Domu pokojného stáří sv. Josefa
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v Rosicích nad Labem se bude konat dne
21. února v 13:30 hod. u okresního soudu
v Pardubicích v místnosti jednací síň č.d. IX.
V 2. patře budovy.
Na jednání se bude posuzovat, zda vyjádření
soudního znalce o poklesu ceny nemovitostí odpůrců stavby z důvodu výstavby Domu pokojného stáří je v takové míře, aby soud uznal námitky odpůrců a zakázal jeho výstavbu.
Soudní znalec Ing. Karel Vrbický vyčíslil pokles
hodnoty nemovitostí odpůrců na 6 až 15,5%, což
znamená, že největší pokles hodnoty vyčíslený
v penězích se rovná 450 000,- Kč. Oblastní charita Pardubice zastoupená JUDr. Šárkou Línkovou podala námitku proti znaleckému posudku,
kde poukazuje zejména na jeho neodborné provedení.
KT

SCHOLA
VÁNOCE JSOU SVÁTKY KLIDU?!? ZEPTEJTE SE V KLÁŠTERNÍ SCHOLE...
Zdá se vám otázka v úvodu článku trochu provokativní? Má být... Jako každým rokem i letos
mi dovolte, abych stručně shrnul období právě
uplynulé a trochu zabilancoval. Vzhledem
k tomu, že o podzimní „koncertní šňůře“ klášterní scholy už na stránkách Zpravodaje zmínka
proběhla, rád bych se několika větami zastavil u
toho, jak jsme prožili letošní advent a Vánoce.
Hned vstup do nového liturgického roku, 1. neděle adventní loňského 3. prosince, začala pro
scholu úspěšně. Při sbírce v klášterním kostele,
která byla tentokrát věnována na modernizaci
našeho technického zázemí (nákup aparatury),
účastníci mše prokázali velkou štědrost a díky
celkové částce 6.580,- Kč potřebné vybavení
z poloviny zaplatili. Všem vám patří naše upřímné „Pán Bůh zaplať!“. Je to pro nás signál, že
naši práci vnímáte, a také závazek do budoucna. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám (krom
povzbudivých slov i konstruktivní kritiky) vyjádřili
i takto „hmatatelným“ způsobem.
Týden nato, 10. prosince, se u sv. Bartoloměje
uskutečnilo sborové setkání, na němž participovala dvě pardubická tělesa – Chorus minor a
Klášterní schola. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem posluchačům, kteří nás přišli podpořit, a také Pavlu Šislerovi: za to, že ve spolupráci s ním (a samozřejmě se všemi hudebníky)
se původní myšlenka stala skutečností, jejímž
výsledkem byl koncert, který zpříjemnil jeden
z adventních večerů.
Poslední týden před Vánoci byl pak ve znamení
intenzivních zkoušek na kůru klášterního kostela, seznamování a „boje“ s novou aparaturou a
také určitého napětí, kterému se před takovým
projektem – a navíc s neúprosným časem
v zádech – prostě nevyhnete. Pro scholu Vánoce, „svátky pokoje a míru“, začaly v neděli 24.
prosince pravidelnou desátou, následovala tradiční půlnoční a „božíhodová“ dětská mše svatá. 25. prosince odpoledne několik z nás navštívilo pardubické vězení, kde jsme hudebně doprovázeli vánoční bohoslužbu a zpříjemnili tak
tamějším obyvatelům aspoň zčásti tento čas,
který musí trávit odloučeni od svých nejbližších.
Na svátek sv. Štěpána jsme po roce opět zavítali mezi Slepotické se svým vánočním programem. Děkujeme farníkům i posluchačům koncertu za vskutku milé přijetí i přátelskou atmosféru, kterou se nutně museli „nakazit“ všichni,
kdo do kostela zavítali. „Výměna energie“ mezi
sborem a publikem totiž fungovala dokonale,
takže to, co jsme do výkonu jako schola dali, se
nám v nadšení publika vrátilo zpátky – je radost

pak na takových koncertech účinkovat.
Po „silvestrovské pauze“ – na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří ochotně pomohli a scholu zastoupili při mších 31. 12. a 1. 1. – jsme se za
čerstva ponořili do další činnosti. V pátek 5. ledna, v rámci doprovodného programu k Tříkrálové
sbírce, jsme návštěvníkům Domu techniky nabídli
hodinové vystoupení, v němž nechyběl „starý
známý“ vánoční repertoár, oblíbené spirituály i
„tříkrálovské“ trvalky – mezi nimi i stále populárnější „Velbloudi“.. V neděli 7. ledna, na svátek
Křtu Páně, jsme dětskou mší v 10 hodin uzavřeli
naše vánoční aktivity. V nadcházejících nedělích
se samozřejmě nic nemění na naší účasti při hudebním doprovodu liturgie dětských mší sv., ale
mezidobí nám poslouží jako jakési „období regenerace“ a načerpání nových sil do další práce,
protože právě skončená doba vánoční byla pro
nás také dobou vypětí a velkého nasazení.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat především
vám, farníkům, za všestrannou podporu a pomoc,
kterou nám vyjadřujete. Ať už svým zpěvem při
bohoslužbách, účastí na koncertech či jakkoli jinak (také modlitbou, vždyť ta je pro jakoukoli činnost tím nejdůležitějším). Děkujeme (a prosíme)
také za vaši trpělivost a shovívavost, kterou jste
museli o Vánocích prokázat. S novou aparaturou
se teprve „sžíváme“ a všechny nedostatky nelze
vychytat naráz (kdo nic nedělá, nic nezkazí, že?).
Během Vánoc jsme i od vás dostali několik dobře
míněných rad, které si bereme k srdci.
V nadcházející době chceme vyzkoušet možnosti
zvučení zezdola, aby schola mohla používat aparaturu i ze svého tradičního místa u bočního oltáře. I v tomto roce plánujeme koncertní vystoupení
a další aktivity podílející se na životě farnosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat také všem
svým svěřencům – „scholákům a scholačkám“ za jejich nezdolnou trpělivost a pevné nervy. Věřím, že „vydýchat“ cholerického sbormistra je někdy nad jejich síly :o), ale vážím si jejich nasazení, které pro scholu mají. Období těsně před Vánoci bylo pro nás ve schole neobyčejně hektické
a od všech vyžadovalo zvýšenou míru pozornosti,
ochoty leccos „překousnout“ a v pravou chvíli zabrat. Měli jsme přece jen ztížené podmínky oproti
loňsku – většina z nás už přes týden studuje na
VŠ po celé ČR, takže sejít se o víkendu (kdy si
rodiny logicky nárokují pobyt svých ratolestí doma) byl pro nás někdy velmi tvrdý (takřka nerozlousknutelný) oříšek ;o). Děkuji tedy i rodičům,
bez jejichž tolerance by schola nemohla podniknout všechno to, co podnikla. Největší satisfakcí
(Pokračování na stránce 8)
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SCHOLA
(Pokračování ze stránky 7)

nám budiž radost na tvářích a v očích lidí, které
svou hudbou můžeme obdarovat. Věřte, že to
děláme moc rádi.
Nemalý dík patří i těm, kteří nám po celý rok
pomáhali, ať už dobrou radou nebo výpomocí
v době, kdy schola např. nemohla (díky svému
pobytu mimo Pardubice) zabezpečit hudební
doprovod při dětské mši. Děkujeme za spolupráci, které si moc vážíme, a věříme v její pokračování i v budoucnu! ;o) Nesmím také zapomenout zmínit velmi vstřícný přístup ze strany
fary – i zdejším otcům děkujeme za podporu a
pomoc.
Poslední – a největší – DÍK patří Stvořiteli veškerenstva, tedy i hudby. Bez jeho požehnání by
jistě nevzniklo nic z toho krásného, co jsme
v uplynulé době mohli prožít, a nebyla by ani
schola jakožto skupina lidí, která v uplynulých
letech mezi sebou vytvořila i něco víc než jen

partu, která se každou neděli schází na mši, aby
při ní hrála. Na tomto místě bych chtěl vyzvat také
vás, mladé nadějné hudebníky a hudebnice
z naší farnosti, abyste se neostýchali a pokud si
myslíte, že by vás služba v Klášterní schole bavila, neváhali mezi nás přijít. Budete vítáni!
Ať je – nejen pro Klášterní scholu – nadcházející
rok rokem „hojné úrody“! Deo gratias!
Za Klášterní scholu MARTIN BERAN,sbormistr
P.S. Závěrem bych chtěl „vyseknout“ osobní poklonu
jednomu konkrétnímu člověku z naší scholy: zpěvačce, která nejenže naši činnost obohacovala svým svědomitým přístupem k práci, ale o letošních Vánocích
nám všem dokázala, co to znamená „žít z víry“.
S velkým nasazením, ochotou a jaksi samozřejmě
s námi absolvovala onen „vánoční maraton“ – i navzdory tomu, že si právě na Štědrý den k sobě Pán
života i smrti zavolal jejího tatínka. Je pro mě v tomto
vzorem, moc si jí za to vážím a děkuji jí za tuhle
„životní lekci“.
M.

LITURGIE
DOBA POSTNÍ
Tato doba začíná Popeleční středou a vrcholí
velikonočním třídenním, je to doba pokání, vnitřního obrácení, askeze a postu. Popeleční středa poukazuje na pomíjivost všeho stvořeného,
přiznání vlastní hříšnosti. Liturgie nás provádí
událostmi, z nichž vyrostla naše spása.
Ve farnostech, kde se připravují dospělí ke křtu,
což je i u nás, je možné číst během postních
nedělí stejná evangelia jako v cyklu „A“ „křestní evangelia“. I pro nás ostatní jsou tato
čtení výzvou k tomu, abychom se dobře připravili pomocí Božího slova na obnovu křestních
závazků.
Popeleční středa:
1. čtení: Joel 2,12 – 18: Roztrhněte svá srdce,
nejen šaty.
2. čtení: 2 Kor 5,20 – 6,2: Smiřte se s Bohem,
doba je příhodná
Evangelium: Mt 6,1-6. 16 – 18: Bůh vidí ve skrytosti a odplatí vše.
O postních nedělích máme tři základní myšlenky:
a) Naše obrácení se k Bohu: odpověď na Boží
výzvu, odvaha víry v evangelium, hledání
spásy, závaznost smlouvy mezi člověkem a
Bohem (1. – 2. neděle).
b) Křest a víra v Kristovo světlo milosti: pojem
vody, která očišťuje a dává život; pojem
světla, které osvěcuje na cestě ke spáse (3.
– 4. neděle).
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c) Jistota vzkříšení: víra v Krista, který zemřel a
vstal k životu (5. neděle).
Neděle:
1. neděle: Pokušení Páně dle synoptiků (Mt, Mk,
Lk)
2. neděle: Proměnění Páně (Mt, Mk, Lk)
3. – 5. neděle:
Cyklus A: křestní evangelia:
Samařská žena: Jan 4,5 – 42: pramen vody tryskající do života věčného.
Uzdravení slepého: Jan 9,1 – 41 – světlo
Vzkříšení Lazara: Jan 11,1 – 45 – život
Cyklus B: budoucí oslava Krista – Jan
Cyklus C: pokání a odpuštění – Lk, Jan.
Starozákonní čtení: tématem jsou dějiny spásy
(základní události). V cyklu A máme: Adama,
Abraháma, Mojžíše, Davida a proroky (takto
zhuštěná čtení máme o velikonoční vigilii).
Druhé čtení je z Apoštola.
Všední dny:
Starozákonní čtení mají spolu s evangeliem jednu
společnou myšlenku, od čtvrtého týdne nastupuje čtení
z Janova evangelia, některé
evangelijní úryvky korespondují s nedělním
cyklem A.
Květná neděle:
Průvod – vjezd do Jeruzaléma dle synoptiků
1. čtení: Iz 50,4 – 7 – pokorný služebník Boží
2. čtení: Flp 2,6 – 11 - pokorný Kristus
Pašije dle synoptiků.
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VÍKEND V MASTECH
V pátek 2.2. se vydala výprava šesti pardubických ministrantů na víkendový pobyt do Mastů. V ten den byl svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) a v Hradci Králové se konal
Diecézní den zasvěceného života (účastnili se
ho řeholníci a řeholnice z naší diecéze). Při mši
svaté, které předsedal diecézní biskup Dominik
Duka, jsme mohli ministrovat. Proto jsme přijeli
už o půl deváté, abychom mohli nacvičovat. Měli
jsme tyto služby: mitra, berla, kadidlo, loďka,
svíčky. Byl s námi také jáhen Filip, který četl
evangelium, otec Tomáš, otec Antonín a Václav
Pecen (poslední dva zmiňovaní celou akci fotili).
Když skončila mše, jeli jsme vyzvednout klíče
do Dobrušky. Vyfotili jsme se na náměstí u sochy F. L. Věka a udělali jsme malý nákup. Jak
jsme přijeli do Mastů, rozdělili jsme se do pokojů
a rozfajrovali jsme kamna, protože v chatě byla
zpočátku větší zima než venku. Vítek
s Danielem uvařili k obědu hrachovou polévku a
zelené těstoviny s mákem. Po obědě hrála polovina Bang! a druhá polovina štípala dříví. Večer
se hrál turnaj v knoflíkové válce. Vítězem turnaje, který skončil ve 24 hodin byl Vojtěch Pecen.
V sobotu byl velmi nabytý program. Jeli jsme

autama do Pekla a z Pekla jsme šli pěšky na
poutní místo do Rokole, kde se slavila mše svatá. Sestřičky nám připravily v klášteře oběd. Jelikož nám Filip tento výlet zatajil, většina ministrantů měla promáchané boty. Někteří to samozřejmě odnesli na zdraví. Všichni jsme byli na
Filipa naštvaní, ale všechno spravil odpolední
bowling. Nejvíce bodů získal Vítek. Večer jsme
hráli hru Osadníci z Katanu. V ten den jsme šli
spát ve 2 hodiny.
Ráno jsme vstávali v 8 hodin, protože jsme
jeli na mši svatou do Rychnova nad Kněžnou.
Odpoledne v neděli nás musel opustit Vítek a
Filip. Po odjezdu Filipa „byl konečně klid“. :o)
Večer jsme se pomodlili nešpory a hráli Osadníky. Ráno jsme uklidili chatu (popravdě řečeno,
uklízel především Václav Pecen; pro příští akci
se počítá s pomocí všech ministrantů :-) a odjeli
jsme do Pardubic.
Tyto dny prožité společně se nám líbili a těšíme se na příští. Budem rádi, když s námi pojedou i jiní ministranti. Kluci, neváhejte a pojeďte!
Stojí to za to!
Prokop, Vojta a Adam
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K AT E C H E Z E
DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ (dokončení)
V minulém čísle jsme prošli prvních pět přikázání z Desatera. Dnes budeme v úvaze nad knihou Alfreda Schillinga pokračovat.
Přikázání „nezabiješ“ je třeba chápat pouze ve
smyslu zákazu vraždy druhého člověka. Dekalog je zaměřen na opravdu základní situace,
které lidstvo ohrožují. Rozhodně biblický text
neřeší na tomto místě otázky zabití zvířete, (jak
například často argumentují obhájci vegetariánské stravy) nebo neúmyslné zabití jiného člověka. Problém zabití – neúmyslného usmrcení –
řeší bible na jiných místech a není zařazen mezi
deset nejzávažnějších modelů. Jde skutečně
jen o úmyslnou vraždu, která je právě kvalifikována jako obzvláště zavrženíhodný čin, podobně jako další, v Desateru uvedené zločiny. Bible tak nepřímo klade důraz na to
zlé, co vychází z nitra člověka a zásadním způsobem ho poškozuje.
Další dvě přikázání se zdánlivě opakují
na konci Desatera. To však není
správně pochopeno, protože Desatero řeší nejdůležitější orientační body a to geniálním pohledem.
Jakékoliv zdvojení, případně zabývání se věcmi, které nejsou zcela základním nasměrováním našeho úsilí o kvalitní vývoj, do Desatera nepatří.
Příkaz „nesesmilníš“ se jednoznačně týká jen
cizoložství. Jiné sexuální prohřešky opět řeší
bible na jiných místech, zde jde však jen a pouze o porušení manželského slibu a věrnosti. Je
dobré si uvědomit, že toto, ale i ostatní přikázání snesou srovnání ve vážnosti s vraždou.
V kontrastu s tím, ze zdá další přikázání
„nepokradeš“ jako méně významné. Obvykle se
tím rozumí ochrana majetku ve vlastnictví druhého a přitom je údajně znovu opakováno jako
poslední přikázání. Tento výklad je však další
obvyklou chybou, která se u Desatera traduje.
Přikázání se netýká obyčejné krádeže, nýbrž
jde o krádež neobyčejně závažnou. A takovou
byla v době, kdy Desatero bylo zapsáno, jen
situace krádeže svobody člověka – prodej do
otroctví. Přikázání tedy kvalifikuje čin, kterého
se například dopustili Josefovi bratři, když ho
prodali do otroctví do Egypta. Zdálo by se, že
dnes pro nás není tak významné, otroctví v našich podmínkách již neexistuje. Jsou však jiné
situace, kdy je člověk zbavován svobody. Když
pomineme zcela kriminální činy typu nucení k
prostituci, jde například o manipulaci s naší svobodou ve veřejných sdělovacích prostředcích
nebo v politice. Zneužívání osobních údajů ve
10

prospěch cílené reklamy a další moderní druhy
nerespektování svobody druhých lidí, vymývání
mozků náboženskými sektami atd. Bůh nás chrání před dopady takových situací tím, že každému
říká, jak je takový útok na svobodu bližního zakázaný, škodlivý pro všechny. Je to tedy naopak
přikázání velmi důležité i v dnešní době.
Další příkaz - pravdivě svědčit v soudním jednání
- byl a je stále stejně aktuální. Společnost se vždy
musela bránit před křivým svědectvím, aby alespoň základní lidskou spravedlnost bylo možno
zachovávat. Trest za křivé svědectví v Izraeli souvisel s ohrožením toho, proti komu svědectví
směřovalo. A protože se obvykle jednalo o hrdelní
zločiny, bylo křivé svědectví též obvykle trestáno
smrtí. I dnes nás ohrožuje lež ve veřejných
záležitostech velmi podstatně a všichni
vidíme kolem sebe, jak v takové situaci
Desatero představuje zásadní orientaci
pro celou společnost.
Poslední přikázání (nebudeš dychtit
po domě svého bližního) bylo chybně
rozděleno na dva příkazy, jakoby se
týkalo ochrany manželství a ochrany
majetku. V bibli je však použit výraz
„dům“, který zahrnuje úplně vše, co patří
našemu bližnímu. Je dobré si všimnout,
že není řeč o krádeži, ale již o „dychtění,
touze“ po něčem, co patří někomu jinému, ať
už je to jeho manželka nebo jakýkoliv jiný majetek. To, že manželka byla zahrnuta do „majetku“
je záležitost patriarchální doby, kdy bylo Desatero
zapsáno. My dnes dobře rozumíme tomu, že i
když žena nemůže být z právního pohledu zahrnuta do majetku svého muže, dychtit po ní je
možné a pro společnost stejně vražedně nebezpečné, jako v dobách před třemi tisíci lety.
Zbývá otázka: Jak hodně jsme se posunuli od
doby, kdy bylo Desatero formulováno, zapsáno a
člověku předkládáno, jako základně důležité? Jak
hodně se týká jen nás, kteří věříme, že Bůh je
ten, který nás tímto způsobem varuje před úskalími naší cesty životem? Není stejně podstatně důležité i pro atheisty nebo lidí věřící jiným způsobem?
My však bychom měli především hledat ve svém
vlastním životě místa, kde můžeme poranit sebe
nebo své bližní a tak celou naši společnost ohrozit.
Tím projevujeme lásku k Bohu, když zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká.
(1Jan 5,3)
Jan Franc

D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 1/2007
Kapitoly z historie chrámové hudby 4.část Varhany a varhanní hra (17)
Vážení čtenáři,
dnešní díl přináší pokračování poslední části
seriálu o Německu, jež jsme započali před vánoci a sice o historii varhan a varhanní hry
v severním Německu. Toto téma je nesmírně
obsáhlé, a tak třeba o osobnosti J. S. Bacha
pojedná samostatná část.
Začněme pohledem do 16. - 17.století – tehdejší severoněmecké varhanářství bylo silně ovlivněno nizozemským a asi nejslavnější dochovaný nástroj z dílny E. Compenia najdeme na dánském zámku Frederiksborg. Pochází z roku
1610. Pravděpodobně nejproslulejším varhaníkem přelomu 16. - 17. stol. byl Sweelinckův žák
S. Scheidt, jehož skladby byly vzorem J. S. Bachovi při kompozici chorálních předeher. Jeho
současníky byli J. Praetorius a M. Weckmann,
kteří často užívali virtuosní styl, později zvaný
stylus phantasticus – dovršený D. Buxtehudem,
předpovídající vrcholnou epochu severoněmeckého varhanního umění na přelomu 17.- 18.
stol. Ruku v ruce se stoupající úrovní varhanní
hry šlo též varhanářství, kde vrcholným představitelem této doby byl A. Schnitger. Nástroje
z jeho dílny jsou roztroušeny i mimo Německo například největší varhany najdeme
v Holandsku v Groningenu a ve Zwolle. Výjimečný je i Schnitgerův nástroj u sv. Jakuba
v Hamburku z r. 1690. Hrály na něj všechny
tehdejší slavné osobnosti – Händel, Mattheson,
Böhm i Bach. Důležité je také zmínit, že se
v této době ustálil typ severoněmeckých varhan,
jako charakteristická stavba jednotlivých varhanních strojů. Zjednodušeně řečeno, každý
manuál byl spojen se svým „strojem“a představoval vlastně malé varhany v rámci velkého cel-

ku. Samozřejmě všechny stroje se odlišovaly zvukovým charakterem, umístěním a pojmenováním.
Hlavní stroj - Hauptwerk - přímo ve středu varhan,
Prsní stroj - Brustwerk - pod hlavním strojem,
Zadní pozitiv - Rückpositiv - v zábradlí kůru a u
čtyřmanuálových varhan ještě Horní stroj Oberwerk, umístěný nad hlavním strojem a celý
komplex doplňoval zvukově bohatý pedál. Není
bez zajímavosti, že toto období spojilo vynikající
úroveň stavby varhan s velkým vzestupem virtuosity hráčů a také pochopitelně s bohatým společenským uplatněním. Stavěly se varhany od nejmenších až po veliké, často čtyřmanuálové nástroje a zvláště bohatá – tzv. Hanzovní města –
Hamburk, Brémy, Lübeck aj. měla více varhan,
zaměstnávala přední varhaníky a postupně vznikala i tradice poslechu varhanní hudby mimo bohoslužby. Na konci 17. stol. se honosilo Německo
plejádou vynikajících varhaníků, z nichž jmenuji
alespoň J. A. Reinkena, V. Lübecka, F. Tundera a
především D. Buxtehudeho a jeho žáka N. Bruhnse, kteří patřili k dovršitelům „zlatého věku“ severoněmeckého varhanního umění před J. S. Bachem. D. Buxtehude, původem z Dánska, působil
v Lübecku a jeho varhanní skladby - preludia, toccaty a fugy, chorálové předehry, ciaccony a
passacaglia jsou komponovány velmi osobitým
stylem, přímo předcházejícím J. S. Bacha. Bach
jako dvacetiletý mladík putoval pěšky z Arnstadtu
do Lübecku a čtyři měsíce tu chodil naslouchat
Buxtehudeho umění, což můžeme považovat za
výrazný impuls pro jeho příští tvorbu.
Pokračování příště – období J.S.Bacha
Jiří Kuchválek
regenschori

NOVÁ SBÍRKA DUCHOVNÍCH BÁSNÍ
Koncem minulého roku vyšla sbírka duchovních básní pardubického autora Jana Kratochvíla (mimo jiné jeho písně zpívá
známý dětský pěvecký sbor CARMINA na adventních koncertech). Vedle vlastních básní obsahuje sbírka též autorovo zamyšlení nad jednotlivými větami modlitby Otčenáš.
Sbírku vydal autor vlastním nákladem a je možno ji od něho
zakoupit za výrobní cenu 45 Kč. Autor je na telefonu
466 416 289 pondělí až pátek od 19 do 20 hod. V případě jeho
mimořádné nepřítomnosti funguje na telefonu záznamník, na
který nahlaste své jméno a číslo telefonu.
(JK)

MODLITBA RŮŽENCE
Růženec zdrávasů
je poutem
k jednotě s vesmírem
v tichém pokojíku srdce
kde jedno se rozplývá ve všem
a vše se soustřeďuje v jediném.
Po stupních zdrávasů
stoupáme k Tobě
bezpečni před sebou
v přímluvě Matky Božího Syna.
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Pondělí

Setkání pro předpředškoláky (od 5.3.) p.Kučerová, tel.: 604 559 668

Úterý

Mariánský večer

kostel sv. Jana

po večerní mši sv.

Adorace

kostel sv. Jana

19 – 20 hod.

Předškoláci
Biblická hodina

fara
kostel sv. Jana

16 – 17 hod.
17:00 hod.

Společenství mládeže

farní sál

19:00 hod.

Ministrantské schůzky

fara

16:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

17:15

DD u Kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Jana

17:30 hod.

fara

20:00 hod.

farní sál

17:00 hod.

farní sál

19:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši

farní sál
kostel sv. Bartoloměje

15:00 hod.

DD u Kostelíčka

15:00 hod.

fara
kostel sv. Bartoloměje

13 – 17 hod.
09:00 hod.

fara

20:00 hod.

Čtvrtek

Pátek

Křížová cesta (v postní době)

09:00 hod.

DALŠÍ AKCE
St 21.02. Popeleční středa – začíná Postní doba
Čt 22.02. Mše sv. v Domově důchodců
Ne 25.02. Sbírka na Svatopetrský haléř
Postní setkání
Po 26.02. Společenství dospělých
St 28.02. Setkání středoškoláků
Setkání katechumenů
So 03.03. Večeřadlo Panny Marie
Ne 04.03. 3. setkání lektorů
Čt 08.03. Mše sv. v Domově důchodců
So 10.03. Postní duchovní obnova farnosti
Ne 11.03. Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu
Po 12.03. Společenství dospělých
St 14.03. Seniorklub

farní sál

14:30 hod.

Setkání středoškoláků

farní sál

17:00 hod.

Setkání katechumenů

farní sál

19:00 hod.

fara

od 08:00 hod.

kostel sv. Jana

17:30 hod.

farní sál

19:00 hod.

farní sál

19:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

17:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

09:00 hod.

klášterní kostel

16:00 hod.

fara

20:00 hod.

Pá 16.03. Přijímání intencí
Ne 18.03. Sbírka na plošné pojištění (1)
Postní setkání
St 21.03. Pastorační rada farnosti
Pá 23.03. 4. setkání lektorů
So 24.03. Kající bohoslužba pro děti a rodiče
Ne 25.03. Žehnání lektorům
Začíná letní čas
Po 26.03. Poutní mše sv.
Společenství dospělých
Út 27.03. Kající bohoslužba

kostel sv.Jana

18:45 hod.

St 28.03. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

16 – 18 hod.

Čt 29.03. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara

8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
19:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

16 – 18 hod.

fara

17:30 hod.

kostel sv. Bartoloměje

8 – 16 hod.

Setkání akolytů a jáhnů
Pá 30.03. Zpovědní den
Ne 01.04. Květná neděle
Uvedení do Svatého týdne
Út 03.04. Zpovědní den

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti bude 23. března, příští číslo vyjde 1. dubna 2007
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