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MOJI MILÍ, 
stojíme na začátku Léta od narození Páně 2002. S nejistotou 

začínáme tento rok, v době, kdy se otřásají v základech všechny 
tradiční hodnoty, v době, která nese apokalyptické rysy o vládě zla. 

Přeji Vám všem, ale i sobě, odevzdanost do prozřetelných rukou 
Všemohoucího a naší Matky v řádu milosti, jak to vyjadřuje poeta 
Mons. Josef Veselý v jedné básni své sbírky Ve znamení slunce. 

 
O D E V Z D A N Ě 

Schoulím se 
 do tvé dlaně 
 odevzdaně 
Matko má 
Když něco zabolí 
nebo když na poli 
po denním rozsévání 
přes všechna přání 
vyroste koukol 
místo pravých zrn 
V úzkosti noci 
když nikdo ku pomoci 
ruku nepodá 
a všude tma  
schoulím se  
 do tvé dlaně 
 odevzdaně 
Matko má 
Tvé oko neusíná 
u Tvého Syna 
stále bdí  
Já s tebou dobrá Paní 
čekám na svítání 
paprsky ranní 
světlo přinesou 
A proto 
 do tvé dlaně 
 odevzdaně 
schoulím se 
Matko má 

 
+ Josef Kajnek 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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BILANCE ROKU 2001 
Milí farníci, dovolte, abychom Vám přiblížili několik číselných údajů, které charakterizovaly život 
naší farnosti v uplynulém roce: 

Bylo pokřtěno 58 lidí 

Církevně oddáno 33 párů 

Biřmování přijalo 63 bratří a sester 

Svátost nemocných přijalo 131 nemocných a umírajících 

Církevně jsme se rozloučili se 132 zemřelými, z toho s 95 v krematoriu 

 

Po finanční stránce naše farnost hospodařila takto: 

Proběhly dvě velké stavební akce:   

- střecha kostela sv. Jiljí v Pardubičkách v hodnotě  735 tis. Kč 
- střecha ambitů u Kostelíčka v hodnotě  849 tis. Kč. 

Na tyto opravy jsme získali příspěvky od Města a MK ČR v celkové výši  1 383 tis. Kč. 

Celkové příjmy činily 3 079 tis. Kč, z toho: 

odeslané sbírky na různé účely 117 tis. Kč 
na novokněze J.P. a farní auto 82 tis. Kč 
ostatní kostelní sbírky 623 tis. Kč 
dary právnických a fyzických osob 106 tis. Kč. 

 

Celkový finanční stav k 31.12.2001 činí 237 973,05 Kč. 

 

Za Vaši štědrost, pomoc a spolupráci v uplynulém roce každému z Vás srdečně děkujeme – 
Vaši kněží. 

RADOST  DĚTEM  O  VÁNOCÍCH 
 Stejně jako v minulých letech jsme i letos byli 
pozváni na mikulášskou besídku Dětského domova v 
Pardubicích. Tam jsou děti, kterým chybí rodičovská 
péče. Většina dětí tam zůstává i na vánoční svátky. 

 Ženy z našeho farního Seniorklubu, které se 
této besídky zúčastnily, přinesly dětem jako dárek k 
Mikuláši banány a mandarinky. 

 Před vánočními svátky jsme ještě jednou 
navštívily Dětský domov a pro potřeby dětí jsme tam 
předaly částku 2.000,- Kč z pokladničky Seniorklubu. 
Tento finanční příspěvek udělal velkou radost. 
Poděkování patří všem našim seniorům. 

H. Matyášová 
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OHLÉDNUTÍ  NA  FARNÍ  ADVENTNÍ  DEN  2001 
 
 V sobotu 8. prosince 2001 se v novém Salesiánském středisku v Pardubicích konal od 
10 do 17 hod. již šestý Farní adventní den, jehož účelem bylo, jako v minulých letech, pomáhat, 
kde je toho třeba. Na zahájení Otec biskup Josef Kajnek přivítal návštěvníky a povzbudil je 
adventním zamyšlením. Za to jsme mu moc vděčni. 

 Za doprovodu našeho kytaristy  Zdeňka Nejezchleby pak všichni přítomní zazpívali 
adventní písně "Advent, advent ..." a "Radujme se, bratři ...". Při tom byly zapáleny dvě svíce 
na adventním věnci a tím byl tento Farní adventní den zahájen. 

 Mnoho našich farníků, hlavně žen, obětavě pomáhalo. Mnozí přinesli občerstvení: 
cukroví, koláče, dorty, chlebíčky atd. a další je zase po celý den nabízeli a roznášeli s kávou 
nebo čajem návštěvníkům. Díky vám farníkům bylo možno nabídnout také různé drobné dárky, 
které si přítomní prohlíželi a vybírali z nich. 

 Odpoledne potěšily svou hrou na hudební nástroje a zpěvem adventních skladeb, stejně 
jako v minulých letech, děti rodiny Moriových pod vedením svého otce Petra Moriho. Jejich 
vystoupení se přítomným moc líbilo. 

 Po celý den přicházeli návštěvníci, poseděli u kávy a občerstvení, poslouchali živou i 
reprodukovanou adventní hudbu, prohlíželi a vybírali si vystavené dárky a dobře se bavili. 

Vaše dary byly opravdu štědré. Shromáždilo se celkem   16.310,- Kč. 

Z této částky jsme zaplatili školné a výživné našemu sirotkovi  
Jean Pierrovi ve Rwandě, adoptovanému v rámci ADOPCE SRDCE 7.200,- Kč, 

na další sirotky adoptované pardubickou farností jsme přispěli částkou 3.610,- Kč, 

radio PROGLAS jsme podpořili příspěvkem 2.000,- Kč, 

a na činnost Salesiánů jsme přispěli částkou 3.500,- Kč. 

Farní den se tedy vydařil a splnil svůj účel. 

 Děkujeme proto všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh letošního Farního adventního 
dne: kdo upekli a přinesli občerstvení pro návštěvníky, kdo přinesli dárky, které jsme mohli 
nabídnout návštěvníkům, všem kteří toto zboží nabízeli a kdo návštěvníky obsluhovali. 
Děkujeme také těm, kdo pomáhali v kuchyni, chystali občerstvení, kdo pomáhali s výzdobou 
sálu a pak s jeho úklidem. V neposlední řadě pak děkujeme všem návštěvníkům za jejich 
návštěvu a zájem a za jejich štědrost, která umožnila podpořit tolik potřebných věcí. 
Salesiánům děkujeme za propůjčení těchto nových prostor a za pomoc při přípravě našeho 
Farního adventního dne. Všem vám "Zaplať Pán Bůh". 

      L. Moriová, manželé Jiroutovi a Matyášovi 
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OBLASTNÍ CHARITA DĚKUJE 
Tříkrálová sbírka (dále jen TS), která probíhala ve dnech 

4. až 7. 1. 2002 vynesla 213 400  Kč. Je to o 45 400 Kč 
více než v minulém roce. Na Tříkrálovém koncertě bylo 

vybráno 2067 Kč. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem přispěli ke zdaru celé akce. Zejména 

děkujeme asistentům TS, kteří bezplatně pomáhali 
řídit celou akci a pomáhali s administrativou a 
organizací. Děkujeme skautkám šestého 
střediska čtvrtého oddílu a desátého střediska 
druhého oddílu za obětavou práci při koledování 
v třeskutých mrazech. Pod vedením asistentky 

TS paní Olgy Kylarové velice organizovaným 
způsobem pomáhaly po celé tři dny koledování v 

oblasti třídy Míru a supermarketu Glóbus. Dále 
děkujeme členům dobrovolného hasičského sboru v 

Lázních Bohdaneč. Členové sboru rovněž pod vedením asistenta TS p. Svídy v mrazivém 
počasí obešli s koledou celé Lázně Bohdaneč. Děkujeme studentkám zdravotní školy v 
Pardubicích, studentkám VOŠ, oboru sociální práce v Pardubicích, děkujeme panu faráři z 
Holic páteru Mannlovi a jeho polskému kaplanovi Krisztofu Tomkieviczovi za organizaci sbírky 
na Holicku a všem dalším pomocníkům, koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám pomáhali. 

Děkujeme rovněž vedení supermarketu Glóbus, které umožnilo koledovat v jeho prostorách  po 
celé tři dny a pravidelně informovalo zákazníky o možnosti přispět do tříkrálových pokladniček. 
Na závěr chceme poděkovat chrámovým sborům prof. Jiřího Kuchválka a p.Pavla Šislera za 
překrásný koncert, který uzavřel Tříkrálovou sbírku. Jak již bylo řečeno, 70% z výtěžku TS 
bude věnováno na přípravné práce rekonstrukce a stavby Domu pokojného stáří v Rosicích 
nad Labem. Ostatní část výtěžku se sbírky půjde na další charitativní akce v rámci celé ČR v 
členění: 10% na humanitární pomoc, 10% na rozvojový fond, 5% pro potřeby Diecézní charity a 
5% na režii sbírky. 

Další podrobnější informace o sbírce podáme při nejbližší příležitosti. 

 K. Tajovský 

 
BLAHOPŘÁNÍ 

 
Dne 30. ledna slaví narozeniny 

P. Vladislav Brokeš, 
kterému přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 

Vděční farníci 

 
Dodatečně přejeme všechno nejlepší k narozeninám našemu knězi 

řeckokatolického obřadu, 
Otci Antonínu Sokolovi, 

který je oslavuje vždy poslední den v roce. Děkujeme mu nejen za jeho obětavou 
práci. 
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OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 
Kapitoly z historie chrámové hudby. 

1.část – Gregoriánský chorál

Nejstarší bohoslužebný latinský jednohlasý 
zpěv je nejčistší formou liturgické hudby 
přijímanou církví v historii i po II. 
Vatikánském koncilu. Instrukce Musicam 
sacram z roku 1964 žádá v článku 47, aby 
věřící uměli recitovat a zpívat části mešního 
řádu - ordinaria, určené pro zpěv lidu, také 
latinsky a přednost se dává 
Gregoriánskému chorálu.  

Podívejme se blíže na jeho genezi a historii. 
Pramenů vzniku Gregoriánského chorálu je 
více a pravděpodobně nejsilnější vliv měl 
židovský synagogální zpěv a prvky řeckého 
zpěvu.Ve 4.stol. se pokusil sv. Ambrož -
milánský arcibiskup o určité sjednocení, m.j. 
zavedl do chorálu hymny, ale vývoj chorálu 
zůstal až do 7. stol. roztříštěný. Kromě 
Ambrosiánského chorálu tak můžeme slyšet  
o chorálu germánském, galském i 
mozarabském. Vznik Gregoriánského 
chorálu není tedy spjat s tvorbou nových 
zpěvů, nýbrž především se sjednocením 
nápěvů již vytvořených. Jeho název pochází 

od osobnosti papeže Řehoře I. Velikého 
(590-604), který zahájil téměř 
stopadesátiletou reformu církevního zpěvu 
a bývá pokládán i za zakladatele Scholy 
cantorum v Římě. Redakce chorálu byla  
velmi  precizní a již od 7.stol. byla důsledně 
zaváděna v celé západní církvi, a to i 
přesto, že ještě nebyl chorál zapsán 
v notaci. Hudební paměť mnichů a 
vzdělaného kléru byla jistě úctyhodná, když 
chorál měl v 9.stol. údajně více než 2000 
melodií. V době největšího rozkvětu chorálu 
v 10. stol. se začaly k zápisu melodie 
používat neumy, což ještě nebyla notace, 
ale spíše grafické vyjádření pohybu a 
přednesu melodie. Nám známá kvadratická 
notace vznikla až ve 13.stol. Její podoba se 
dochovala až dodnes a do Čech se dostala 
díky františkánským scriptoriím 
(opisovačské dílny) ve 14. stol. 

(Pokračování příště) 

Mgr.Jiří Kuchválek 

 

RŮZNÉ 
 

CELODENNÍ SVATOPOSTNÍ 
DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 

 
 Vede: p. Bernard František Říský, O.F.M. 

 Kde: kaple sv. Václava (saleziáni) 

 Kdy: sobota 16. 3. 2002 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
Pondělí Příprava dětí na 1. sv. přijímání – 1. skupina fara 16:00 hod. 
 Katechumenát fara 19:00 hod. 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Středa Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
Čtvrtek Farní knihovna fara 16 - 18 hod. 
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání – 2. skupina fara 17:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pátek Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 
DALŠÍ AKCE 

Po 21.1. Přednáška – J. Franc: Novozákonní zázraky a 
přírodní vědy 

kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Čt 24.1. Setkání mládeže fara 19:00 hod. 
Po 28.1. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 31.1. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 2.2. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mší sv. 
 Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice – 

mše sv. 
kostel sv. Jana 
Zvěst. P. Marie 
kostel sv. Jana 

6:30 hod. 
16:00 hod. 
18:00 hod. 

4. – 10.2. Jarní prázdniny   
Čt 7.2. Promítání – M. Kalčic: Judaismus AD klub 17:00 hod. 
Ne 10.2. Adorační den kostel sv. Jana 9 – 19 hod. 
Po 11.2. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 13.2. Popeleční středa – den přísného postu   
 Seniorklub fara 14:30 hod. 
So 16.3. Celodenní svatopostní duchovní obnova  kaple sv. Václava 8:30 – 17 hod. 
Čt 14.2. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Po 18.2. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 28.2. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Případné změny budou uvedeny v ohláškách! 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 15. února 2002. Příští číslo vyjde 24. února 2002. 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kteří celý minulý rok pomáhali  při údržbě našich kostelů (úklidem, praním apod.) a podíleli 
se na různých příležitostných  pracech, kterých se  kolem kostela najde dost. Jedná se např. o 

ã úklid sněhu 
ã těžší manuální práce 
ã zvonění na zvony 
ã mandlování kostelního prádla. 

 
Přeji jim do nového roku hodně zdraví a sil, protože nevím, co bychom si bez těchto pracovitých rukou 
počali. Jejich odměna je uložena u Boha a já prosím nové ochotné lidi, aby se k nám připojili. 

Václav Metelka 
kostelník 


