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„JSEM PERO V BOŽÍ RUCE.“
Touto větou Matka Tereza vysvět- Loretánských sester a odešla do
lovala své dílo mezi nejchudšími
chudinských čtvrtí Kalkaty. Taz chudých. Mnozí se jí ptali a
ké bohoslovci a kněží dostáchtěli vědět, „co“ jí vedlo
vají otázku: „Co“ tě přimělo
k tomu, že opustila klášter
k tomu, že jsi vstoupil do semináře? Na tuto otázku je možné
slyšet různé odpovědi, protože
historie každého povolání je trochu jiná. Přesto se shodují
v jednom: Tím, kdo nás volá,
kdo nás vede, kdo nás zve, není
„něco“, ale Někdo.
Od osobního Boha přichází povolání jako
pozvání – a to
k manželství, řeholními životu, kněžství
nebo zasvěcenému
životu. Matka Tereza odpověděla:
„Jsem
pero
v Boží ruce. On je
ten, který píše.“
Dobrý Bůh nikoho
nenutí a čeká na naši
svobodnou odpověď. Na
životě světců i v životech
nás samých můžeme vidět, jaké plody přináší tato
božsko-lidská spolupráce.
V pokoře přiznáváme, že to
nejsme my sami, kdo dokázal to či ono. Ani to není dílo
jen Boží. Dobro, které konáme, je
skutečně výsledkem božího jednání spolu s námi a našeho společně
s Bohem. Štěstí člověka spočívá
v tom, když se v důvěře odevzdá
do rukou milujícího Boha a stane
se jeho „nástrojem“. Pak už jen
může žasnout a děkovat tomu, kdo
ho vede, za veliké věci, které společně konají. Přeji nám všem, abychom byli stále více v Božích rukou a nechávali se jím vést.
P. Filip
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MÍT ČAS

Stojíme na konci jednoho období, které je ohraničeno školním rokem 2006/07.

Venku chodí lidé chodí sem a tam, spěchají auta,
spěchají náklaďáky,
ulice spěchá, město spěchá, všechno
spěchá.
Všichni spěchají, aby neztráceli čas,
honí čas,
aby dohonili čas,
aby získali čas.
Chtěl bych se modlit, ale nemám čas.
Všichni honíme čas, uspěchaní,
stísnění, přetížení, nevlídní,
a nikdy nedojdeme do cíle, chybí nám
čas,
přes všechnu námahu nám chybí čas,
chybí nám ho dokonce hodně.
Dny jsou krátké, čas je krátký.
Já mám čas, mám svůj čas pro tebe,
všechen čas, který mi dáváš, roky mého života, dny mých roků, všechny mi
patří.
Na mně je, abych je naplnil,
naplnil je, až po okraj.
Dej, ať svůj čas žiji pro tebe.

Děkuji v této souvislosti paní Kateřině Kučerové za organizování setkání pro předpředškoláky, našim katechetkám,
paní Ing. Iloně Fibichové a paní Mgr. Ireně Zdrojové za výuku náboženství v naší farnosti v tomto školním roce. Též
chci poděkovat paní ing. Marii Zimmermannové za přípravu
dětí k 1. svatému přijímání.
V čase očekávané změny „obsazení“ naší fary děkuji moc
nyní již novoknězi Filipovi za jeho roční jáhenskou praxi
v naší farnosti. Společně s panem biskupem Josefem,
P. Tomášem i v poslední době s Mons. Tomášem jsme prožili krásný čas jak na rovině pastorační služby v naší farnosti, tak i na rovině bratrského společenství. To mělo podobu
např. pravidelné společné modlitby, též i prožívání společného odpočinku. Ve všech těchto rovinách Filip velice rychle
našel své místo a byl posilou a povzbuzením.
Filipe, díky za vše, co jsi udělal pro nás na faře i naše
farníky!
Přeji Ti požehnané působení na Boží „vinici“ skutečské!
Všem vám, mým farníkům, přeji a vyprošuji požehnané
prožití času prázdnin a dovolených. Kéž v tomto čase
máme na – Dárce tohoto času – ČAS!
P. Antonín

(Pereira, Myšlenky a modlitby, s.73-82)
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PO DOBU PRÁZDNIN:
— nebudou nedělní mše svaté v 17:00 hod v kostele sv. Jiljí
v Pardubičkách z důvodu opravy interiéru kostela.
4 první mše svatá - poutní - bude v neděli 2. září
v 17:00
— nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele.
4 první mše svatá bude v neděli 2. září v 10:00
— nebudou úterní adorace a Mariánské večery v kostele
sv. Jana Křtitele.
— změna úředních hodin v kanceláři na Arciděkanství:
Pondělí - pátek (mimo čtvrtka)
09:00 - 11:00 14:00 - 16:00
— po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední
mše svaté v kostele sv. Jana.
4 první mše svatá bude v pondělí 1. října v 12:00
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Začátkem května bylo na faře setkání
lektorů, kde bylo možné setkat se
s ostatními lektory a podělit se s nimi
se svými zkušenostmi při čtení
z Písma při bohoslužbách.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
účastní služby lektora ve farním kostele sv. Bartoloměje při nedělní mši svaté v 7:00 hod. a 9:00 hod. a zapisují
se dopředu k této službě v sakristii.
Kromě těchto dvou nedělních mší svatých je tam nyní možnost zapsat se a
připravit se ke čtení Písma při páteční
bohoslužbě v 18:00 hodin. Prosím lektory, kteří jsou ochotni tuto službu vykonávat, aby se včas zapsali, abychom věděli, že je tato služba zajištěna.
Všem moc děkuji.
PP
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PRIMICE V ČERVENÉM KOSTELCI
V sobotu 16. června jsme měli možnost prožít
krásnou primiční slavnost našeho novokněze
Filipa Janáka. Mnoho kněží, lidí z místní červenokostelecké farnosti, z Pardubic a od Skutče se
sešlo v kostele sv. Jakuba Staršího ve Filipově
rodišti, aby společně poděkovali za Filipovo povolání a vyprosili mu pomoc Ducha svatého
k jeho kněžské službě.
Po mši svaté na nás čekal výborný oběd, ke
kterému nám hrála cimbálová muzika. O veselý
odpolední program se postarala mládež z Rané
u Hlinska, díky ní jsme mohli sledovat vysílání
televize Kometa, bavit se u pořadu Kouzelné
nebe, ve zpravodajství díky zvídavé reportérce proniknout do
taje zmrtvýchvstání a střelnými
modlitbami odesílat hlasy svým
favoritům v soutěži Nebe hledá
superstar.
Kostelecká mládež si připravila
pohádku s loutkami v životních
velikostech, údajně zapůjčených
z technického muzea, moc tomu
ale nevěřím, připadlo mi totiž, že
třeba princeznu a Kašpárka znám
z Vesmíru. Svým hereckým výkonem upoutali pozornost naprosto
všech přítomných loutky, loutkovodiči i mluvčí loutek.
I příznivci vážné hudby si přišli
na své, hodinu před slavnostním
požehnáním jsme vyslechli skladby mistrů v podání Jany Ducháčové (violoncello), Lukáše Snole-

je (trubka) a Lídy Hanušové (varhany).
Otče Filipe, jsme rádi, že jsme s Vámi mohli
tento den prožít a poděkovat Bohu za Vaše povolání. A jak nás v kázání vybídl spirituál pražského semináře P. Ing. Zdenek Wasserbauer,
Th.D., chceme se za Vás dále modlit. Víme, že
tento den byl jedním z těch šťastnějších dní, že
teprve přijdou ty náročnější.
Veliké poděkování patří především kostelecké farnosti za vynikající zorganizování a zajištění
celé primiční slavnosti.
MM
Více informací na http://www.farnost-pardubice.cz

ROZLOUČENÍ
Drazí pardubičtí farníci!
Rok se sešel s rokem a pro mě brzy nastane
téměř „obvyklá“ činnost: stěhování. Do pohybu
se dostane několik „banánovek“, které přes rok
zahálely na půdě. Za pět seminárních let jsem si
zvykl v září vyndat všechny své věci z krabic do
jednoho pokoje, abych je tam v červnu zase vrátil. Vloni jsem byl poslán otcem biskupem do
Pardubic a letos mě od 1. srpna posílá do Skutče.
Za téměř rok mého působení v Pardubicích
jsem se s vámi setkával nejen při bohoslužbách,
ale také při biblických hodinách, hodinách náboženství, ministrantských schůzkách a při jiných
příležitostech, které nám připravil Pán. Mnozí

jste mě zvláště v čase, který předcházel přijetí
kněžského svěcení, podporovali svými modlitbami.
Děkuji vám všem za mnoho dobrého, co jste
pro mě udělali. Jsem Bohu vděčný, že jsem
s vámi mohl jít kousek cesty a prožívat s vámi
vaše radosti i starosti. Děkuji vám, že jste měli
pochopení pro mé „začátečnické“ chyby. Těm,
kterým jsem něčím ublížil, se upřímně omlouvám.
I když odejdu, můžeme zůstat spojeni skrze
modlitbu a vzájemně se podporovat v našem
křesťanském životě. V mém srdci máte své místo. Těším se na další setkávání s vámi.
P. Filip
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29. 6.- 6. 7.

malá chaloupka - Borová u Poličky

22. 7.- 3. 8.

středověký tábor - Borová u Poličky

27. 8.- 1. 9.

příměstský tábor – Pardubice
KONTAKTY

adresa

Salesiánské středisko mládeže, Zborovské nám. 2018, Pardubice, 530 02

telefon

466 335 178

email
web

salesiani@pardubice.sdb.cz
www.pardubice.sdb.cz

RŮZNÉ
DUCHOVNÍ TAŽENÍ „KRUCIÁTA“
je modlitební úsilí o záchranu životů nenarozených dětí (proti umělým potratům)
Účastníci se zavazují ke každodenní předem
zvolené modlitbě na úmysl obnovení kultury života a k účasti na mši sv. s přijetím svatého přijímání jednou za měsíc ve všední den na tento
úmysl.
Nemocní, kteří se nemohou mše sv. účastnit,
obětují na tento úmysl den svého utrpení.
Účastníkům je jako vhodná modlitba doporučován jeden desátek růžence. Lze si však zvolit i
kteroukoliv jinou modlitbu. Pokud má již někdo
modlitební závazky, není třeba se modlit „navíc“,
ale stačí přidat úmysl „KRUCIÁTY“ k obvyklé
modlitbě.
Všem, kteří se jakoukoli formou podílejí na tomto
modlitebním úsilí, žehná biskup Josef Hrdlička.
Marie Sokolová

PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU NĚKOLIK INFORMACÍ
PRO PŘIPOMÍNKU…

Věřící přistupuje k podávajícímu eucharistii:
1. včas zvedne před sebe ruce a položí dlaň na
dlaň (pravák zpravidla levou dlaň na pravou)
2. podávající mu vloží eucharistii do dlaně
3. jedním úkrokem poodstoupí do boku, tak udělá místo dalšímu přijímajícímu
4. zůstává stát čelem k oltáři
5. rukou vloží eucharistii do úst
6. teprve potom odchází přijímající na své místo.
Pokud se podává pod obojí způsobou namáčením, přijímá se pouze do úst.

Možná, že jste si všimli, že po nedělní farní mši sv. vás zveme na kávu do přízemí fary.
Chceme odbourat zvyk (zlozvyk) z doby totality, že se všichni po mši sv. rozprchneme, aby
si nás někdo nevšiml, že jsme byli v kostele. Naopak, chceme, abyste si na těch pár slov se
známými sedli a nechali doznít společenství z chrámového prostoru při šálku kávy či čaje.
Srdečně zve
Karla Jiroutová a Věra Novotná

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÉHO

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

K přípravě na křest dospělého je možné
se přihlásit do 31. srpna 2007 na faře.
Vlastní příprava začne během měsíce září.

K přípravě na biřmování je možné
se přihlásit do 31. srpna 2007 na faře.
Vlastní příprava začne během měsíce září.

Více informací o podmínkách přijetí svátostí na http://www.farnost-pardubice.cz

4

ZPRÁVY Z DIECÉZE
SETKÁNÍ TRVALÝCH JÁHNŮ V PARDUBICÍCH
V sobotu 21. dubna se sešlo šestnáct trvalých
jáhnů s manželkami na pardubické faře.
(Z celkového počtu 26 je jich dnes v královéhradecké diecézi už jen 25, z toho 23 ženatých a 2
svobodní, protože 7. 5. jeden svobodný zemřel).
Šlo o první setkání tohoto druhu v Pardubicích
vůbec, prozatím však bez dětí. V budoucnu bychom si přáli, kdybychom se sešli i s nimi.
Po představování jednotlivých jáhnů a manželek se ujal slova P. Jiří Heblt, biskupský delegát pro trvalé jáhny, pověřený formací a vedením trvalých jáhnů v naší diecézi. Ve svém slově
začal poděkováním: "Ze srdce vám děkuji za
vaši obětavou, upřímnou a autentickou práci,
která je podpořena vašimi manželkami. I když
mnohdy nevidíte plody své práce, Bůh ano..."
Dále pokračoval o modelu života církve, jak je
zmiňován ve Skutcích: liturgie (modlili se a lámali chléb), společenství (byli spolu), charita (měli
všechno společné, rozdělovali, jak kdo potřeboval), svědectví (připojovalo se k nim mnoho lidí).
Ze svých zkušeností označil jako „základ všeho“
modlitbu, adoraci, eucharistii, Boží slovo.

V poledne jsme se zúčastnili mše sv. v kostele sv. Bartoloměje. Je zajímavé, že první čtení
vyšlo „náhodou“ o ustanovení jáhnů ze Skutků
apoštolů (podotýkám, že termín setkání nebyl
plánován v souvislosti s liturgickými texty).
V promluvě se P. Jiří zmínil mj. o tom, jak je důležité se o povolání, potvrzené autoritou církve,
stále opírat a vracet se k němu.
Když jsme si pak pochutnali na výborném guláši, který připravil a dovezl až z podkrkonoší
jeden z kolegů, rozdělili jsme se do tří generačně blízkých skupinek, kde jsme si měli předávat
zkušenosti na téma: „radosti a starosti jáhna a
jeho rodiny“. Toto sdílení bylo jedním z velice
důležitých bodů celého setkání. Nakonec mluvčí
z jednotlivých skupinek shrnuli své postřehy.
Každý pak obdržel malý dárek, vzpomínku na
setkání, rozloučili jsme se a rozjeli domů.
Jsem rád, že se vše podařilo a v dobrém proběhlo, i když někteří nemohli přijet. Za uskutečnění a srdečné pohostinství patří zvláštní dík P.
Antonínu Forbelskému a ostatním duchovním.
K. Kylar

HLAVNÍ DIECÉZNÍ POUŤ V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH
Začátek: 18.08.2007
10:00 hod.
10:30 hod.

Popis:

– zahájení diecézní pouti
– hlavní společná katecheze: P. Jiří Pešek – „Náboženská výchova v rodinách“;
informace, doprovodný program, přestávka
13:00 hod.
– kající bohoslužba v kostele a současně v Kulturním domě program – Papežská
misijní díla
14:00 hod.
– pontifikální mše sv. na náměstí s diecézním biskupem Dominikem Dukou, OP;
koncelebrují kněží diecéze
Zakončení pouti – Te Deum a svátostné požehnání

Na tuto pouť z naší farnosti bude vypraven autobus.
Bližší informace budou na nástěnce a v ohláškách.
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PASTÝŘSKÝ LIST K ROKU KATECHEZE
V Hradci Králové dne 4. června L. P. 2007
Drazí v Kristu, milí přátelé, především rodiče
našich školních dětí,
v tomto Roce katecheze se na diecézním
setkání dětí v květnu v Hradci Králové sešlo
téměř čtyři sta dětí. Během programu, který pro
ně připravilo Katechetické centrum biskupství,
se seznamovaly se životem prvních křesťanů
podle Skutků apoštolů, kde se o nich píše, že
„vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu,
lámali chléb a modlili se“. Zmíněná čtyři znamení, kterými církev slouží světu a Božímu království, by se měla projevovat v životě každé farnosti i každého křesťana.
Důvody pro katechizaci
Naše společnost očekává od církve skutky
milosrdné lásky, službu, kterou především naplňuje Diecézní charita. Sleduje naše vzájemné
vztahy a touží po příkladu opravdu bratrského
společenství. Očekává od nás poctivé jednání,
ale také modlitbu a oběti a srozumitelné vysvětlení důvodů naší víry a naděje.
Přítomnost oněch čtyř znamení v církvi působí na naše děti a na mládež, která významně
ovlivní budoucnost církve. Mladí citlivě hodnotí
význam víry a církve pro svůj život podle kvality
našich farních společenství, podle autentického
svědectví života z víry. V neposlední řadě je pro
ně důležité, jak rozumějí liturgii mše svaté a slavení svátostí a zda dokáží žít z darů Ducha
Svatého.
Na to vše má podstatný vliv trvalá výchova
ve víře. Velký ruský spisovatel a myslitel
F. M. Dostojevskij se ve svém románu Bratři
Karamazovi, který byl i zdramatizován, zabývá
problémem člověka a jeho štěstí. Mnozí se domnívají, že šťastný a svobodný člověk se na nic
neváže a nikomu a ničemu není zodpovědný.
V rozhovoru o víře v Boha a o nebezpečí ateismu říká jeden z bratří, Ivan: „Není-li Bůh, pak je
všechno dovoleno.“ Tato věta se nebezpečně
naplňuje a odpovědné autority bijí na poplach.
Jsme svědky selhání výchovy v rodině, ve škole
a ve společnosti. Na místo svobody a spravedlnosti nastupuje anomie, bezzákonnost. To je
pravý důsledek a doprovodný jev ateismu, viděný již Dostojevským. Nezákonnost, zločinnost a
trvalé nebezpečí, které především ve škole nese jméno šikana, nejsou léčitelné pouze drezúrou a tresty. Katecheze, neboli náboženská a
etická výchova, to je poznání a přijetí Krista –
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Učitele, který učí pravému štěstí ve svobodě a
přátelství, toleranci a soucitu. „Bez tohoto předmětu,“ řekl učitel národů Jan Ámos Komenský, „je
škola jako mlýn bez vody.“ Syn mlynáře věděl, o
čem hovoří. Vědí o tom naše školy, pedagogové i
vy rodiče a vychovatelé?
Katecheze není pouhým vyučováním pravd, se
kterými si člověk vystačí po celý život, ale má napomáhat k osvojování si celého křesťanského
života, a k tomu děti potřebují nejvíce příklad rodičů, kněží, katechetů a ostatních křesťanů, se kterými se setkávají. Víra ze své vnitřní podstaty vyžaduje být poznávána, slavena, prožívána
a převáděna v modlitbu. Katecheze musí rozvíjet
každý tento rozměr. Víra je však prožívána
v křesťanském společenství a hlásána v misii – je
to víra sdílená a hlásaná. Také těmto rozměrům
se musí katecheze věnovat, a to přiměřeně
k věku a životnímu stavu adresátů.
Naléhavé úkoly katecheze v naší diecézi
Péče o katechezi patří k hlavním úkolům biskupské služby. V naší diecézi bylo Katechetické
centrum založeno v roce 1991. Jaké aktuální úkoly řešíme?
Nejrozsáhlejší složkou katechetické činnosti je
výuka náboženství dětí, které se v současné době v diecézi účastní přibližně 5 000 dětí ve 150
farnostech. 65 % z nich navštěvuje výuku ve škole, třetina dětí dochází na fary, a to zvláště ve
městech, kde je více základních škol. Děti, které
navštěvují tuto výuku, potřebují zpravidla pomoci
„probudit“ víru a uvést do křesťanství. Zvláště ve
školách se ukazuje jako nutné dát výuce náboženství charakter první evangelizace, jejíž podstatou je předložit dětem evangelium tak, aby
mohly uvěřit, obrátit se a rozhodnout se pro Ježíše Krista. I pro děti z věřících rodin má výuka náboženství doplňovat jejich výchovu ve víře, která
má být předmětem farní katecheze. Posláním
školního náboženského vyučování je pronikat do
oblasti kultury a nacházet vztah k ostatním znalostem.
Reforma školství, jejíž přípravy letos vrcholí
právě v základních školách, umožňuje církvi
podle podmínek daných Školským zákonem zařadit do školních vzdělávacích programů jednotlivých škol informace, které podrobně představí
charakteristiku, cíle a výstupy předmětu Náboženství v návaznosti na cíle výukového procesu
ve škole. Umožňuje nám dokonce více – nabídnout škole další programy, ve kterých můžeme
(Pokračování na stránce 7)

S L O V O B I S K U PA
(Pokračování ze stránky 6)

žákům předložit křesťanské poselství o způsobu
chápání původu světa a smyslu dějin, základu
etických hodnot, úlohy náboženství v kultuře,
osudu člověka a vztahu k přírodě, a to v rámci
tzv. průřezových témat, které jsou součástí povinné nabídky školy. Otevírá se nám tak nové
evangelizační pole ve školách. Katechetické
centrum vyvíjí několik iniciativ, kterými na tyto
možnosti odpovídá. Chtěl bych v této souvislosti
poděkovat kněžím, pastoračním asistentkám a
katechetům, kteří se vydali do jednotlivých škol
a konkrétní spolupráci zde domluvili. Dosud takto bylo osloveno 60 škol.
Přetrvávající malý zájem o výuku náboženství a katechezi dětí, v jejichž přípravě na život
dávají rodiče nezřídka přednost hře na hudební
nástroje, výtvarným či sportovním kroužkům,
chce Katechetické centrum pomoci řešit zkvalitněním nabídky katecheze rodičům tak, aby jim
to pomohlo v růstu jejich vlastní víry,
v křesťanské výchově jejich dětí a motivovalo je
to k celoživotnímu vzdělávání v náboženských
naukách. Je smutnou skutečností, že polovina
pokřtěných dětí se neúčastní katecheze ve škole a farnostech. Dvě třetiny přistupují k prvnímu
svatému přijímání a pouze jedna čtvrtina přijímá
svátost biřmování. Kde je slib rodičů, který dali
při sňatku a při křtu svých dětí? Můžeme pak
my křesťané vytýkat politikům nesplněné sliby?
V současné době probíhají v našich farnostech tři typy katechezí pro rodiče. První se týká
přípravy na křest jejich dětí, druhým
je katecheze pro rodiče a předškolní děti a třetí
typ katecheze pro rodiče se koná v souvislosti
s přípravou jejich dětí na první svaté přijímání.
Podle statistických údajů se katecheze rodičů
před křtem dětí koná ve třetině farností naší
diecéze. Katecheze předškolních dětí, které se
účastní i rodiče, se podle informací Katechetického centra děje jen ojediněle, například
v Jičíně nebo Heřmanově Městci. Stejné je to
s přípravou dětí na první svaté přijímání a nabídkou katecheze jejich rodičům. Trvalou katechezi dospělých uvádí 18 % farností, katechezi
rodin jen 13 %. Pouhá výuka náboženství nebo
katecheze dětí bez spolupráce rodičů nemůže
přinést očekávané výsledky.
Vedle zmíněných forem katecheze se ve
svých farnostech setkáváte s katechezí
k přípravě na přijetí iniciačních svátostí – křtu,
biřmování a svatého přijímání. To vše vyžaduje
kvalitní přípravu kněží, pastoračních asistentů a
katechetů, kteří se na vedení katechezí podílejí,
a také tvorbu pomůcek odpovídajících předpokladům a situaci těch, které katechizujeme.

V této oblasti musíme konstatovat, že jsme stále
na počátku. Katecheté jsou pravidelně školeni a
informováni jednou ročně na diecézním setkání,
dále na oblastních a vikariátních setkáních a prostřednictvím Katechetického věstníku. V letošním
školním roce v naší diecézi aktivně působilo 190
katechetů – laiků. Jejich kvalifikace a zájem o
spolupráci se pomalu zvyšuje, i když zatím účast
na zmíněných setkáních nepřesahuje 70 %. Katechetické centrum se začalo pravidelně scházet
a spolupracovat s pastoračními asistenty a hledá
způsoby systematické spolupráce se zástupci
kněží.
Výhled do nejbližší budoucnosti
Pro další systematický postup obnovy katecheze v naší diecézi bude nezbytná podrobná analýza potřeb evangelizace a katecheze ve farnostech a na základě toho vytvoření kvalitního plánu
průběžného doškolování a formace všech, kdo se
na této službě podílejí. V nejbližší budoucnosti
nás čeká zpracování nových osnov a učebních
materiálů, které by oslovily především děti staršího školního věku, neboť jejich současný zájem o
výuku náboženství nebo farní katechezi je oproti
mladšímu školnímu věku třetinový. To klade vysoké nároky na Katechetické centrum, především
na jeho personální obsazení, možnosti spolupráce s odborníky z teologických fakult a na spolupráci mezi diecézemi.
Mnohé však lze učinit pro katechezi ve vašich
farnostech již dnes: Je to vytrvalá modlitba a
osobní růst ve víře pomocí studia. Příležitostí
k novému „startu“ by se mohly stát tzv. Dny katecheze ve farnostech, pro které připravuje Katechetické centrum ve spolupráci s pastoračními
asistenty z farností návrh katechezí pro jednotlivé
věkové i zájmové skupiny na základě znalosti jejich potřeb a zájmu.
Závěrem bych chtěl říci, že katecheze je prioritou všech priorit – z ní vyrůstá a upevňuje se naše víra, zde začínají růst seménka povolání, jak
k rodinnému životu, tak ke kněžství a životu řeholnímu, která naše církev tak naléhavě potřebuje.
Prosím, žádám, zapřísahám vás: Přihlaste své
děti ve škole či na faře k tak potřebné katechezi.
Jde o budoucnost vašich dětí, vašich rodin i našeho národa.
Žehnám a děkuji všem, kdo se snaží rozvíjet a
prohlubovat katechezi ve farnostech naší diecéze.
Váš
+ Dominik Duka, OP
biskup královéhradecký
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RODINY
V. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI
Letos již popáté jsme se sešli rodiny pardubické
farnosti u bratrů Salesiánů, abychom strávili společně celý den.
Letošní osobností, která nás rodiče v dopoledním
přednáškovém programu přišla povzbudit v našem „rodinném stavu“, byl Mons. Tomáš Holub,
který sice nepřijel zdaleka (nějakou dobu má již
své bydliště v Pardubicích), ale setkání s ním je i
pro nás pardubáky poměrně vzácné. Jeho přednáška s názvem „Modlitba v rodině - také se doma společně nemodlíte?“ zasáhla do svědomí
každého z nás. V ní přednášející ukázal nejen
důležitost modlitby v rodinách, význam jednotlivých druhů modliteb (osobní, partnerů, celé rodiny) pro každého člena rodiny, ale odhalil také
obecně platné problémy s modlitbou v rodině a
naznačil možné způsoby řešení (ve všech třech
typech modliteb) tak, aby rodina byla skutečně
tím malým společenstvím církve, které putuje
cestou Ježíše Krista do Božího království.
Naše děti v čase přednášky trávili ve skupinkách
v částech Salesiánského střediska i mimo něj a
„zdokonalovaly“ se ve svých dovednostech.
Po společném obědě jsme přivítali na půdě střediska kouzelníka pana Kašpara, který nám (občas
i s „pomocí“ našich děti) předvedl své kouzelnické
triky. Jeho představení zanechalo v našich dětech
určitě mnoho nezodpovězených otázek.
Vyvrcholením dne bylo setkání všech zúčastněných na mši sv. v kapli sv. Václava. Společně

jsme touto mší sv. (jejíž hlavním celebrantem byl
opět Mons. Tomáš Holub) poděkovali za naše
rodiny i za naše farní společenství.
Pozdní odpoledne nás všechny přivedlo na hřiště,
kde se konal již předem avizovaný turnaj ve fotbale mezi družstvy „FC Klášter“ a „FC SSM“ (viz
minulý Zpravodaj). Přestože družstva SSM byla
ve všech třech zápasech úspěšnější, neodešla
družstva „FC Klášter“ s ostudou.
Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům
za jejich pomoc při vytváření pohodové atmosféry
tohoto setkání a také všem zúčastněným za vytvoření společenství.
JP

POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI
Milé rodiny, chcete si i letos na konci léta udělat
hezký výlet s dalšími rodinami farnosti ?
Zveme Vás v sobotu 8. 9.
v den Svátku Narození Panny Marie
na

2. pouť rodin pardubické farnosti
a výlet na hrad Potštejn
Pouť začneme mší svatou na poutním místě HOMOL v kostele Panny Marie Bolestné v 9:30 hodin jako poděkování za prožité prázdniny a abychom si vyprosili pomoc do dalšího školního roku.
Poutní kostel na vrchu HOMOL se nachází mezi
obcemi Borovnice a Lhoty u Potštejna. Byl vybudován hraběnkou Terezií Eleonorou Ugarte v letech 1690-1696, stojí na nejvyšším místě táhlého
hřebene. Hraběnka se zřejmě nechala inspirovat
jen o málo starším kostelem v Hemži, a rozhodla
se vybudovat na svém panství také svatyni, která
by se stala místem zbožných poutí. Kromě toho
dala hraběnka zřídit poblíž kostela školu, která
byla jediná v okolí.
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Kostel byl navržen jako prostá jednolodní stavba
se štítovým průčelím natočeným netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině.
Architektura je raně barokní. Kostel je obklopen
malým hřbitovem, kde byly roku 1703 postaveny
dvě kaple (kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple
Nanebevzetí Panny Marie). Jako třetí kaple vypadá kostnice na východní straně kostela, která byla
postavena roku 1778.
K poutnímu chrámu vede unikátní kamenné schodiště, které je ojedinělou umělecko-historickou a
stavební památkou v rámci střední Evropy. Tvoří
ho 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel. Počet schodů a odpočívadel je symbolický; byl určen myšlenkou, aby se poutníci na schodech
mohli pomodlit celý růženec. Stupňů je tolik kolik
„zdrávasů“ a odpočívadel tolik kolik je „otčenášů“.
Po mši svaté pojedeme k hradu Potštejn, který je
vzdálen asi 6 km. Prohlédneme si hrad a
v přilehlém okolí strávíme společně pěkné odpoledne .
Těšíme se na společně prožitý den.
PP

D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 3/2007
Kapitoly z historie chrámové hudby 4. část Varhany a varhanní hra (19)
Bachova doba byla nesporně vrcholem barokního varhanního stylu a též, v osobě G. Silbermanna, varhanářského mistrovství.Tento proslulý varhanář zanechal řadu skvělých nástrojů,
ztělesňujících zvukový barokní ideál. Největší
nástroje (třímanuálové) jsou ve Silbermannově
působišti - Freibergu, a v Hofkirche v Drážďanech. Dlužno podotknout, že v názoru na
zvukový ideál varhan se Silbermann a Bach
rozcházeli. To však nezmenšuje význam obou
mistrů. Bachova varhanní hudba zůstává vrcholem varhanního umění až do našich dob pro
svou jednotu technické virtuozity, skladebné
vytříbenosti a hluboké duchovní účasti. Silbermannovy nástroje budou obdivovány stále pro
soulad vrcholného varhanářského zpracování a
zcela osobitou zvukovou krásu rejstříkových
dispozic.
Nastupující galantní (rokokový) a klasicistní hudební sloh byl ale i v Německu více nakloněn
instrumentální a operní hudbě a varhannímu
umění příliš nepřál. Na přelomu 18. a 19. století
zmiňme snahy Abbé Voglera přiblížit varhanní
zvuk orchestrálnímu, a tím i varhany světskému
prostředí. Tomuto trendu padlo za oběť mnoho
cenných barokních nástrojů, neboť přestavby
varhan často zásadně měnily jejich charakter.
Období hudebního romantismu pak přineslo
velmi osobitý vývoj – stavěly se zvukově velmi
pestré nástroje, byť s odlišnou zvukovou charakteristikou, odpovídající romantické představě
o zvuku i hudebním výrazu. Z mistrů varhanářů
jmenujme aspoň F. Ladegasta, autora krásného
čtyřmanuálového nástroje ve Schwerinu
z r.1871, jenž se znal se skladatelem a virtuózem F. Lisztem. Mezi Lisztovými varhanními
díly patří k nejpůsobivějším Preludium a fuga na
jméno B-A-C-H a proslul také jako autor varhanních virtuózní transkripcí známých skladeb i řadou varhanních skladeb s přísně duchovními až
liturgickými náměty. Následovníkem Lisztovým
a současníkem dalšího velkého německého
varhanního virtuosa M. Regera byl též uznávaný mnichovský pedagog J. G. Rheinberger,
poctivě usilující, zvláště ve svých 20 varhanních
sonátách, o oproštění varhanní hudby od všech
vnějších efektů v duchu Ceciliánské reformy
církevní hudby. Jejími důsledky ale byl m.j. úpadek chrámové varhanní hudby, což se odrazilo i
na společenském postavení varhaníků.
Z dnešního pohledu je zřejmé, že romantický
styl obsahoval i ve varhanní hře a varhanářství
řadu vnějškových výrazových a zvukových prv-

ků nevhodných pro chrámové prostředí, potažmo
liturgii, ale svým způsobem se začalo již rodit zázemí pro obrodu varhan ve 20. století.
V Německu byla v 19. stol. založena řada varhanářských firem, z nichž některé jsou dodnes velkými pojmy - Walcker, Sauer (nedávno skvěle
rekonstruovala svůj nástroj v chrámu sv. Tomáše
v Lipsku) Voit, Weigle. V této době protikladů –
vzestupu mistrovství hry, rozmachu stavby varhan na straně jedné a ústupu významu varhan
působil proslulý německý varhanní virtuos, improvizátor a skladatel M. Reger. Obdivoval Bacha, a
tak ve své tvorbě dal přednost kontrapunktickým
formám. Dobové vlivy způsobily, že Reger, ač
katolík, dal ve své tvorbě přednost inspiraci protestantským chorálem, jistě i z důvodu praktického využití. Po technické stránce jsou jeho díla
vrcholem interpretačním i z pohledu využití všech
možností tehdejších moderních varhan, hudebně
jsou dovršením novoromantismu. Z výčtu jeho
skladeb zmíním aspoň Chorálové fantasie - např.
Ein feste Burg a Wachet auf, ruft uns die Stimme,
dále Fantasie a fuga na B-A-C-H a Fantasie fuga
d moll.
Nepřehlédnutelnou součástí vývoje v Německu
byla hnutí za obnovu varhanářského umění, a to
nejprve Alsasko-německé reformní hnutí, jehož
hlavním protagonistou se nestal nikdo jiný než
dr. A. Schweitzer, varhaník, hudební vědec, popularizátor díla J. S. Bacha, ale také humanista a
lékař – zakladatel nemocnice v Lambaréné
v Africe. Druhá iniciativa vznikla v tzv. Orgelbewegung propojující hudební badatele i varhanáře, které si vzalo za cíl oživit a vrátit do varhanářství zvukové ideály 17. a 18. století. Idea hnutí
byla velmi silná, ale tak jako opačně v období romantismu barokní varhany, byly i nyní nenávratně
a někdy jednostranně rekonstruovány cenné romantické nástroje. Naprostým pozitivem bylo úsilí
hnutí v oblasti badatelské a zvláště interpretační.
Orgelbewegung nesporně přispělo k modernímu
vývoji všestranných moderních varhan, respektujících zvukové, interpretační, umělecké zásady
nutné pro hru varhanní literatury minulých období
a otevřelo nové obzory ve vývoji varhan 20. stol.
Vážení čtenáři, touto částí se uzavírá cyklus Kapitoly
z dějin duchovní hudby - část Varhany a varhanní hra.
Po prázdninách pro Vás budu opět připravovat další
statě z oblasti duchovní hudby, z nichž některé budou
přímo souviset s tématy minulého seriálu.

Přeji Vám pěkné prožití prázdnin a dovolených
Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori
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KALENDÁŘ
Ne 24.06 Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Čt 28.06. Mše sv. v Domově důchodců
Slavnost sv. Petra a Pavla - děkovná bohoslužba za
Pá 29.06.
školní rok

DD u kostelíčka

15:00 hod.

klášterní kostel

16:00 hod.

kostel sv. Jiljí

17:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Batoloměje

08:00 - 16:00
16:00 - 18:00
09:00 hod.

So 07.07. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

Čt 12.07. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

fara

od 09:00 hod.

Ne 01.07. Poslední mše sv. před rekonstrukcí
St 04.07. Zpovědní den
Čt 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Po 16.07. Přijímání intencí na měsíc srpen
Čt 26.07. Mše sv. v Domově důchodců
Čt 02.08. Zpovědní den
So 04.08. Večeřadlo Panny Marie
Čt 09.08. Mše sv. v Domově důchodců
St 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie

DD u kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

08:00 - 16:00
16:00 - 18:00

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

DD u kostelíčka
klášterní kostel

15:00 hod.
16:00 hod.

fara

od 09:00 hod.

Přijímání intencí na měsíc září

Pá 17.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
So 18.08. Hlavní diecézní pouť do Malých Svatoňovic - připravuje se poutní zájezd
Čt 23.08. Mše sv. v Domově důchodců
Pá 24.08. Poutní slavnost

DD u kostelíčka
kostel sv. Bartoloměje

15:00 hod.
18:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel
kostel sv. Jiljí

17:00 hod.
10:00 hod.
17:00 hod.

Ne 26.08. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
So 01.09. Večeřadlo Panny Marie
Kající bohoslužba pro děti a rodiče
Ne 02.09. 1. bohoslužba pro děti
Poutní slavnost v Pardubičkách

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti bude 17. srpna, příští číslo vyjde 26. srpna 2007

SVATÝ OTEC V MARIAZELL
V sobotu 8. září 2007 navštíví Svatý otec Benedikt
XVI. jedno z hlavních středoevropských poutních míst
- rakouské Mariazell.
Národním koordinátorem jmenovala ČBK poutní centrum královéhradeckého biskupství vedené P. Mgr.
Pavlem Dokládalem.
Národní koordinátor vyzývá všechny cestovní kanceláře či jiné organizace a farnosti pořádající pouť do
Marizell v sobotu 8. září 2007, aby se co nejdříve
ohlásili a seznámili se s organizačními pokyny pro tuto pouť.
Z pokynů vyplývá, že individuální účast jednotlivců
osobními vozy bez registrace a vstupenek, a to ani
autobusů bez registrace, nebude možná.
Kontaktujte, prosím, co nejdříve: Poutní centrum,
Biskupství královehradecké, Velké nám. 35, 500
01 Hradec Králové, tel. se zázn. 495 063 670, mobil
P. Pavel Dokládal 731 598 751, sekretariát 731 598
752 , E-mail: poutnik@diecezehk.cz
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NAROZENINY
A SVÁTKY:
03.07.

sv. Tomáš, apoštol
(P. Kvasnička, Mons. Holub)

27.07.

* P. Tomáš Kvasnička

16.08.

* Mons. Tomáš Holub

