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Jak prožít POSTNÍ DOBU,
aneb některé prostředky POKÁNÍ.
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí s Pánem „probrat“
všechno důležité z našeho života. Modlitba je také projevem lásky
k bližnímu - modlitba za druhé.
Postem se nemyslí jen odepření si
masa a nebo vůbec jídla. Půst je
zřeknutí se něčeho, co je zbytečné
v mém životě, co překáží
v mém růstu k Bohu, co
mne spoutává. Tím se
člověk stává svobodnější,
nezávislejší. Odepřít si
mohu cokoliv příjemného
nebo pohodlného, ano i
zbytečné řeči, televizi…
Tímto „zjednodušením života“
mám znovu a lépe pochopit, kdo
je Bůh, kdo je bližní a kdo jsem já.
Almužnou - tím, čeho se postem
vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo
to
potřebuje.
Almužna
může
znamenat: dávat sebe, svůj čas, svůj
zájem, trpělivost, hmotné prostředky těm,
kteří je potřebují. Zřeknutím se něčeho ve
prospěch bližních uskutečňujeme přikázání
lásky, ztotožňujeme se s Kristem.
Rozjímáním Kristova utrpení např. Křížovou
cestu. Snažit se pochopit, že cesta ke
vzkříšení vede přes kříž.
Větší pozorností k Božímu slovu - v Písmu sv. objevujeme
tajemství Božího srdce, získáváme pomoc a světlo k orientaci
v různých životních situacích.
Svátostí smíření vrcholí pokání. Rozcházíme se s hříchem, vracíme
se do stavu Božích dětí.
Zřeknutím se zla a vyznáním víry při obnově křestního slibu o
velikonoční noci korunujeme naší postní práci. Dáváme Bohu
prostor, aby v nás mohl konat své velké činy, aby se i v nás projevila
jeho síla, kterou Krista vzkřísil z mrtvých.
Na cestě postního snažení jdou spolu s Vámi
pardubičtí kněží.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Deset let přátelství
Letos tomu bude už 10 let od navázání přátelství s farností
sv. Konráda v Augsburgu.
Toto desáté výročí chtějí naši přátelé spolu s námi oslavit
při své návštěvě u nás od 24. do 26. května. Letos je opět
doprovodí dechovka městské dopravy z Augsburgu.
Přijede s nimi i jejich pan místopředseda města Augsburg,
který nás již několikrát přivítal na jejich radnici. Setkání se
uskuteční na společenském večeru v sobotu 25. května
nahoře v sálu hotelu Labe.
Pan farář Karl Mair od sv. Konráda byl koncem loňského
roku ustanoven děkanem pro Augsburg - západní část.
manželé Matyášovi

Ò
Farnost dostala krásný vánoční pozdrav, se kterým vás
zde seznámíme.

Augsburg, 27. listopadu 2001
Milá farnosti Pardubice,
chci Vás srdečně pozdravit k vánočním svátkům zvoláním
církve:
"Zjevila se Boží dobrota a Jeho láska k lidem".
Děkuji Vám za všechnu Vaši dobrotu a laskavost, kterou jsem
směl prožít. Děkuji za přátelství a za velkou snahu, aby se mezi
lidmi přes všechny hranice šířilo smíření a pokoj. Naše snaha o
toto společenství by vyšla naprázdno, kdyby nebyla Vámi
přijata a opětována.
Doufám, že to všechno prožijeme společně a pro sebe navzájem
v příštím roce. Už 10 let se vzájemně setkáváme v živém
společenství, v křesťanské duchovní sounáležitosti. Proto se
obzvlášť těším na oslavu tohoto jubilea ve Svatodušním týdnu.
Dobrota a láska našeho Spasitele k lidem je silou a radostí, ze
které my křesťané můžeme žít. Smíme ji předávat dál a máme ji
předávat dál všem lidem. Pomáhejme si tedy vzájemně v této
snaze a v tomto našem zvláštním úkolu.
Zdravím Vás a přeji Vám požehnané vánoční svátky, Vám na
faře a Vám všem v celé farnosti
Váš farář Mair
z Augsburgu od sv. Konráda
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Od září 2001 začala probíhat
série "Biblických hodin",
kterou uváděl otec biskup
Josef Kajnek.
Schůzka se konala vždy v
pátek od 19.00 hodin.
Účastníci "Biblických hodin" v
počtu cca 40 - se
seznamovali se Starým
zákonem .- "Kniha Mojžíšova
- Genesis".
Kniha končí seznámením se
s Josefem egyptským. Na
toto téma byla po dva
poslední páteční večery
promítána kazeta z Josefova
života. Tímto se s námi
rozloučil Otec biskup a popřál
nám mnoho úspěchu v
dalším pokračování
"Biblických hodin", v kterých
bude od 15. února
pokračovat P. Josef Matras.
Otci biskupovi děkujeme za
jeho poutavé seznámení s I.
knihou Mojžíšovou a přejeme
Boží požehnání v jeho tak
odpovědné práci.
účastníci biblických hodin

ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
Pozvánka na Středoevropský kongres k 100.
výročí narození blahoslaveného Josefmarii,
zakladatele Opus Dei

VYSOKOŠKOLÁCI V PARDUBICÍCH:
ZMĚNA
Od letního semestru, tj. od 27. února
2002
dochází
ke
změně
v pravidelních středečních setkáních
pardubických
vysokoškoláků.
Studentská mše sv. bude slavena v
18. hod. ve farním kostele sv.
Bartoloměje, po ní bude následovat
od 19. hod. setkání na faře.
Námětem tohoto semestru bude
systematické
studium
teologie
formou přednášek a besed, určené
nejen pro pardubické studenty, ale pro
širokou farní veřejnost, které bude
pokračovat i v příštím akademickém
roce.
Všichni jste srdečně zváni!
Využijte možnosti doplnit svoje
teologické vzdělání a přijďte do
našeho společenství!
Bližší informace rád poskytne
duchovní správce pardubických
vysokoškoláků,
P. Vladimír Josef Slámečka OP
slamecka@fel.cvut.cz,
tel. 0603 713363,
fax 0603 738136.
Můžete také navštívit webové stránky
společenství na adrese, kde se také
včas dozvíte o dalších plánovaných
akcích (společné víkendy, prázdninové
akce, exercicie apod.)
http://www.hyperlink.cz/svjanpce

RADOST V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ
Srdečně Vás a Vaše rodiny a přátele zveme
k účasti na pražské části Středoevropského
kongresu k 100. výročí narození blahoslaveného
Josefmarii Escrivy, zakladatele Opus Dei instituce Katolické církve. Jedná se o večer
přednášek, který se bude konat ve čtvrtek 14.
března 2002 od 17 hodin v Městské knihovně,
Mariánské náměstí 1, Praha 1, (nedaleko
Staroměstského nám.).
Na kongresu se svými příspěvky vystoupí:
•

Mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký
– Dialog křesťana s člověkem 3. tisíciletí,

•

Prof. Radovan Lukavský, herec –
Úloha
křesťanů v boji o mravní čistotu současného
umění,

•

Prof. Stanislav Sousedík, (Fil. fak. UK) Filosofický pojem pravdy a pravdivost
křesťanské radosti,

•

Dr. Josef Pustka, (Řím) právník a historik Osobní svědectví o životě bl. Josefamarii.
Součástí programu je také promítání
biografického filmu o životě bl. Josefamarii:
Radost ze svatosti a po přestávce diskuse a
občerstvení.
Zakončení je ve 21.00 hod.

V případě zájmu bude pro účastníky z Pardubic
vypraven autobus, předpokládaná cena celkem
100,-Kč. Zájemci mohou volat na tel. č.
040/6652209 nebo na č. mobil. telefonu
0723/422047, kontaktní osoba Stanislav Hykyš,
ve všední dny po 19. hod., o víkendech i během
dne.
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ
STOLNÍM TENISE.

TURNAJ

VE

Salesiánské hnutí mládeže, které
sídlí na
Zborovském náměstí
v Pardubicích, zve všechny
milovníky stolního tenisu, ale
i ty, kteří nepohrdnou dobrou
zábavou na III. střediskový
Velikonoční turnaj ve stolním
tenise, který se bude konat 1. 4.
2002 v našem středisku. Prezentace je
v 14:30 hod., začátek v 15:00 hod. Věková kategorie
je neomezená, čekáme na chlapce i děvčata. Hraje
se v naší tělocvičně na 5-ti stolech současně.
Na vítěze do 3. místa čekají ve všech kategoriích
skvělé ceny.
Přijďte si skvěle zasportovat, poznat nové lidi a dobře
se pobavit.
Těšíme se na shledání.
Ò
POZVÁNKA NA ODPOLEDNE HER A PÍSNÍ.
Salesiánské hnutí mládeže, které sídlí na
Zborovském náměstí v Pardubicích, zve všechny děti
1. stupně základních škol na Odpoledne her a písní,
které se koná dne 2. 3. 2002 v 15:00 hod. v našem
středisku. Přezůvky s sebou.
Naše heslo zní: Kdo si hraje a zpívá, ten nezlobí.
Těšíme se na Vás.

Salesiánské hnutí mládeže, zve všechny na
volejbalový turnaj „5-ti P“, který se uskuteční dne
23. 3. 2002 (sobota) v tělocvičnách sportovního
gymnázia a v gymnáziu na Dašické ulici. Zahájení
turnaje je v 8:45 hod. Bojovat s nasazením bude mezi
sebou osm až deset mužstev. Přijďte povzbudit
perspektivní družstvo mladých z Pardubic.
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DNY OSLAV SV. JANA BOSKA
Ve dnech 25. - 27. 1. 2002 se
v salesiánském středisku konaly
oslavy Jana Boska, kterých se
zúčastnilo zhruba 100 lidí spolu
s pozvanými hosty.
Program začal v pátek v 18:30 mší
svatou. Po večeři byl v našem kině
promítnut film o Janu Boskovi.
Sobotní dopoledne začalo
přednáškou a krátkým zamyšlením
o našem světci. Přednášejícím byl
P. Pavel Čáp, bratr Jindřicha
Čápa. Vyvrcholením sobotního
odpoledne byla zajímavá
vystoupení z řad našich „umělců“.
V 17:00 hod. vystoupila známá
skupina „Hradišťan“, která po
zásluze sklidila obdiv od našich
hostů, kteří zaplnili celou kapli. Ve
20.00 hod. se k radosti mladých
duchem konala skvělá diskotéka.
Do tance hrála skupina „Vada“
(rusky voda). Tyto nádherné
oslavy ukončila v neděli v 8:30
hod. mše svatá k Janu Boskovi,
kterou hudebně doprovázela naše
schola za doprovodu bicích.
Byly to dny plné duchovna,
pohody, dobré nálady a příležitostí
k navazování nových přátelství.
Děkujeme všem zúčastněným,
organizátorům a tvůrcům této akce
a věříme, že příští rok nám náš
patron sv. Jan Bosko vyprosí
požehnání k další skvělé akci.

CHARITA - MISIE
Milí bratři a sestry v Kristu!
Jménem Oblastní charity v Pardubicích děkujeme za vaši štědrost a spolupráci při zajišťování
odesílání věcné pomoci v balících a při zpracování poštovních známek ve prospěch misijních
stanic ve třetím světě. Během roku 2001 jsme získali v hotovosti 52 369,50 Kč a řadu věcných
darů nejen z Pardubic, ale také od dalších jedinců a farností z celé diecéze. Příjemci vaší
pomoci jsou stálí - jsou jimi děti, rodiny a nemocní a staří lidé, kteří ji dostávají skrze tři misijní
střediska v Indii, jedno na Papue Nové Guinei a jedno v Ugandě, kam zasíláme použité brýle.
Následující tabulka uvádí výsledky za posledních pět let. Dokumentuje, že když se přidá
"korunka ke korunce", vznikne z toho milión, za kterým je vidět kus dobré práce ve prospěch
chudých:
Rok

Počet balíků Celková hmotnost v kg

Cena obsahu v Kč

Poštovné v Kč

1997

46

625

199 472

59 152

1998

40

575

178 451

56 380

1999

30

430

151 695

44 154

2000

30

440

120 631

43 610

2001

39

535

187 495

53 493

Celkem

185

2 605

837 744

256 789

Tabulka: Přehled o pomoci organizované Oblastní charitou v Pardubicích pro misijní stanice ve
třetím světě za posledních pět let.
Podmínky pro zasílání věcné pomoci se v posledních deseti letech prakticky nemění.
V loňském roce došlo dokonce ke zlevnění poštovného za 15 kg balík do Indie ze 1401 Kč na
1213 Kč, do Ugandy za 10 kg balík z 1821 Kč na 1532 Kč. Vzhledem k tomu, že se do Ugandy
posílají cenově lukrativní brýle (v Africe přijdou jedny nové brýle na 60 US dolarů, je poštovné
vzhledem k ceně zasílaných brýlí zanedbatelné. V tabulce je cena použitých brýlí počítána cca
50 Kč za brýle.) Cena poštovného vzrostla pouze na Papuu Novou Guineu (15 kg balík z 1549
Kč na 2101 Kč).
Z dopisů misionářů
Dostáváme je pravidelně, je potvrzen příjem všech odeslaných balíků. Obsahují poděkování,
vyjádření vděčnosti, ujištění o modlitbách za všechny dobrodince a naši farnost, někteří
misionáři se zmiňují o životě na misijních stanicích. Dr. Helena Pyz z indické stanice
JEEVODAYA, na kterou si možná někteří vzpomenete (navštívila Pardubice v roce 1994 a
přednášela v kostele sv. Bartoloměje), v srpnu roku 2001 napsala:
Drazí přátelé, chci vám velmi poděkovat za 5 balíků, které jsme od vás dostali. Došly v
pořádku. Všechny věci, které jste nám poslali, jsou velmi užitečné pro naše děti a
pacienty. Nyní máme v našem centrum 330 dětí. Do naší školy jsme přijali 46 nových dětí
z kolonie malomocných. Je to pro ně šance na lepší budoucnost. Děkujeme za vaši
pomoc. Ať vám Bůh žehná.
Helena Pyz
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CHARITA - MISIE (pokračování)
Program na rok 2002:
Díky stálé službě paní Krejčové a Jiroutové můžeme pokračovat v obvyklém rozsahu. To
znamená, že každou středu od 9 do 11 hod. a od 15 do 17 hod. přijímá paní Jiroutová ve
skladu na faře materiál k balení balíků (školní, zdravotní a hygienické potřeby, drobné lehké
nepoškozené hračky, letní šatstvo především na děti - velmi zachovalé a vyčištěné svetry,
použité brýle, známky) a dále vydává poštovní známky ke zpracování domů a přijímá hotové
balíčky.
Jednou měsíčně (s výjimkou balení balíků) se každou třetí středu v měsíci koná pracovní
setkání od 15 hod. na faře:
20. února
27. února
20. března
17. dubna
24. dubna
22. května

- balení balíků
- odesílání balíků z celnice (pošta 2 u nádraží) od 15 hod.
- zpracování známek
- balení balíků
- odesílání balíků z celnice
- zpracování známek

Prosíme o pomoc s přípravou dalších zásilek. Práce na faře trvá obvykle od 15 do 17.30 hod.,
není příliš náročná a pomoci mohou i děti. Je možné přijít i později. Balení balíků vede paní
Krejčová.
Finanční příspěvky na odesílání balíků a známek je možné předat během středečních hodin
na faře (viz výše) paní Jiroutové, v pracovní dny v době od 8 do 15 hod. v kanceláři Charity
v ulici V Ráji, nebo vhodit do kasičky MISIE v kostele Panny Marie (klášterní). Jinou možností
je zaslat příspěvek na účet Oblastní charity u České spořitelny Pardubice, č. ú.
12012073379/0800, variabilní symbol pro misie je "10". Ze sbírek slouží k tomuto účelu
velikonoční krabičková sbírka v kostelích "Hodina pro chudé", z jejíhož výtěžku je zároveň
hrazena část nákladů na děti ze Rwandy adoptované na dálku naší farností. (Podrobnosti
uvedeme v příštím čísle Zpravodaje).
Marie Zimmermannová, tel. 040/6304048, 0723/992244

NOVÝ PROSTOR
Stál u vchodu kostela sv. Bartoloměje a nabízel lidem, kteří odcházeli ze mše svaté, časopis s
názvem "Nový Prostor". Udělal mi tím radost, protože této iniciativě velmi fandím. Přišli na ni v
roce 1999 lidé, kteří založili občanské sdružení na pomoc mužům a ženám bez domova. Začali
vydávat časopis zabývající se občanskou společností u nás - tedy aktivitami, které organizují
lidé z vlastní iniciativy v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací, protidrogové, ekologické apod.
Píše se zde také o životě bezdomovců, ale i Rómů, zdravotně postižených, rozhovory poskytují
osobnosti veřejného a kulturního života.
Časopis je vytvářen a tisknut pro prodejce z řad lidí, kteří nemají žádnou střechu nad hlavou a
jsou bez práce. Prodává se za 25 Kč, polovina z ceny je výdělkem prodejce. Není třeba ani
žádoucí platit mu více. Pro něj je tato práce často po letech beznaděje jedinečnou šancí pokusit
se tzv. "zařadit do normálního života společnosti". Prodávat smí jen na jemu vyhrazených
místech. V Pardubicích jsou jimi například nádraží, prostor před obchodním domem Tesco,
třída Míru a můžete některého z nich potkat i před kostelem sv. Bartoloměje.
I když název nabízeného časopisu začíná slovem "Nový", které rády používají některé
náboženské sekty, v tomto případě o nic takového nejde. Koupí časopisu vyjádříte jeho prodejci
důvěru, že má v životě šanci získat v naší společnosti alespoň kousek prostoru, ve kterém se
bude opět cítit jako člověk.
- mz -6-

CHARITA - MISIE (pokračování)
NA VOZÍČKU DO ITÁLIE
Středisko Vozíčkář Oblastní charity Pardubice, které sdružuje dobrovolníky z řad mladých
manželských párů z Pardubic, Čibuzi, Jičína, České Lípy, Prachatic a Písku, pořádá
každoročně několik pobytů a jednorázových akcí se šesti klienty ÚSP pro tělesně postižené
v Hořicích a jedním obyvatelem ÚSP Hrabyně. Toto společenství strávilo již čtyři letní týdenní
dovolené v Janských Lázních, Českém ráji a ve Dvoře Králové. Pro letošní rok jsme se rozhodli
posunout hranice našich možností o notný kus dál a využít nabídku liberecké organizace pro
zdravotně handicapované Universium a vyjet s našimi kamarády na italské pobřeží Palmové
riviéry. Zatímco se přátelé na vozíčku těší na červnový pobyt, ostatní členové skupiny shánějí
peníze. Na podzim t. r. jsme napsali projekt - tedy podrobný popis záměrů a realizace pobytu,
a rozeslali žádosti na některé nadace a fondy. O záměru jsme informovali farní radu
v Pardubicích a obracíme se i na jednotlivce s prosbou o finanční podporu.
Rozpočet na celou akci činí 191 000 Kč pro 20 osob, vlastní naspořené prostředky střediska
Vozíčkář a příspěvek účastníků uhradí částku 96 000 Kč. Na zbývající část 95 000 Kč jednáme
o dotace a sponzorské dary. Dotaci nám již přidělil Diecézní pastorační fond ve výši 10 000 Kč,
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí přispěje na dopravu ve výši 20 000 Kč, dalších 20
000 Kč darovali zatím dva sponzoři a 10 000 Kč nám přiznala nadace Charty 77 - Konto
Bariéry.
Rada poslední jmenované nadace ve svém dopise píše: "Obvykle na zahraniční pobyty
příspěvky neposkytujeme, ale skupině mladých lidí chceme alespoň symbolicky vyjádřit
podporu v práci pro zdravotně postřižené obyvatele ústavu." A dále prosí: "To, že vám můžeme
finančně pomoci, je zásluhou více jak padesáti tisíc lidí, kteří posílají každý měsíc na Konto
Bariéry dvacetikorunu ze svého platu. Nenašel by se ve vašem okolí někdo, kdo by se stal
trvalým přispěvatelem a příznivcem BARIÉR?" Dalšími možnostmi, které dopis uvádí, jsou:
zaslat jednorázový příspěvek složenkou, jejichž předtisk je k dispozici u přepážek České pošty,
nebo lze na poště zakoupit pohlednici "Hodně štěstí" od Alexandry Dětinské či "Dialog mládí se
stářím" od Jiřího Anderleho. Výtěžek z jejich prodeje bude věnován na bezbariérovou úpravu
škol.
Pokud se rozhodnete o některou formu podpory jak projektu střediska Vozíčkář, tak konta
Bariéry, získáte bližší informace v kanceláři Charity - V Ráji 732, tel. 6335026, případně u
MUDr. Vladimíra Červinky (až v měsíci dubnu, momentálně je mimo republiku) či u Marie
Zimmermannové (tel. 6304048 ve večerních hodinách, během dne 049/5063422).
Marie Zimmermannová

POZVÁNÍ NA SVATOPOSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 16. března
Do naší farnosti přijede P.Bernard Říský, františkán a zkušený duchovní průvodce
a spirituál, aby nám pomohl prožít den duchovní obnovy a připravit se na velikonoce.
Začneme už vlastně v pátek 15. 3. rozjímáním Křížové cesty v 17:15 a následující
mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Sobotní přednášky budou v kapli sv.
Václava u Saleziánů Na Skřivánku v 8:30, v 10:30 a ve 14:00 hodin.
Mezi přednáškami bude příležitost ke svátosti smíření. V přilehlých prostorách v
suterénu bude možnost občerstvit se kávou …
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CHARITA - MISIE (pokračování)
PŘEHLED VÝSLEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY PRO ROK 2002
Nejlepší skupinky

Kč

Oblast

Vojtěch Burda
Vojtěch Mannl
Lukáš Peška
Marta Horoduská
Lenka Jurenková
Kateřina Urbanová
Olga Kylarová
Ing. Jana Levá
Blanka Dušková
Linda Říhová
Marika Peciarová
Jiří Sýkora

8 182,50
8 139,20
7 492,00
7 457,80
6 402,50
6 102,00
6 034,50
5 961,00
5 835,80
5 184,80
5 119,90
5 060,80

Holice
Holice
Holice
Moravany
Lázně Bohdaneč
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice

Přehled výsledků skupinek z ucelených oblastí
Výtěžek skautů (21 skupinek) ………………………………………………….
Výtěžek koledníků na Holicku (13 skupinek) ………………….……………..
Výtěžek koledníků ze SZŠ (9 skupinek) ..………………….………….………
Výtěžek dobrovolných hasičů L. Bohdaneč (3 skupinky) ……………………
Výtěžek kasiček umístěných v prodejnách Jednota (16 prodejen)…………
Výtěžek koledníků z VOŠ (1 skupinka) ……………………………...…………

71 852,70
37 644,90
29 364,70
14 763,80
3 453,60
1 660,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Přehled výsledku sbírky v hypermarketu Globus
Výtěžek sbírky v Hypermarketu GLOBUS (9 skupinek)……………………… 38 134,80 Kč
Další obce a vesnice zapojené do TS:
Moravany …………………………………….…………………………………….
Sezemice ……………………………………………………………….………….
Dolany …………………………………………………………………………. ….
Slepotice …………………………………………………………………………...

Celkový výtěžek TS 2002 ……………………………………..

7 457,80 Kč
6 577,00 Kč
3 475,10 Kč
1 130,00 Kč

213 400,20 Kč

Oblastní charita děkuje všem za pomoc !
KNIHA Z FARNÍ KNIHOVNY
Franz Werfel: Jeremiáš (Praha, Scriptum 1992)
Jeremiáš patří mezi tzv. „velké proroky“. Působil za vlády třech králů – Joziáše,
Chizkíjáha a Sedechiáše. Jeho jméno znamená „Hospodin zavrhuje“. Werfel se opírá o
historické jádro událostí, jež předcházely a následovaly pádu Jeruzaléma a rozboření
chrámu. Příběh o Jeremiášovi umísťuje do jiného dějového rámce – příběhu archeologů.
Přes Jeremiáše oznamoval Bůh izraelskému lidu Boží vůli. Lidé však častokrát chtěli
slyšet něco jiného, proto musel prorok Jeremiáš vydržet mnoho příkoří od svého
vlastního národa. V knize jsou popisovány zvyklosti dané doby, chrámové obyčeje,
chrámová služba atd. Příběh končí rozbořením Chrámu a odvlečením izraelského
národa do babylonského zajetí, kde vládl král Nebúkadnessar.
(-zp-)
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DUCHOVNÍ HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU č. 5
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY. 1.ČÁST – GREGORIÁNSKÝ CHORÁL (2)
období středověku pak nacházíme různé
podoby chorálu podle vlivu hudby konkrétní
oblasti či země.V Čechách uskutečnil
významnou reformu liturgie a liturgického
zpěvu pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic,
při níž pořídil.roku 1363 chorální kodexy pro
svatovítskou kapitulu. V duchu této snahy
postupovali až do 15. stol. minorité
(františkáni), kteří se snažili o rozšíření do
celé církve v Čechách. Za husitských válek
bylo nepochybně mnoho chorálních knih
zničeno, ale přesto se stal chorál zpívaný i
na české texty, východiskem pro vznik
protestantských písní. Oficiální znění
Gregoriánského chorálu, které bylo dáno
Tridentským koncilem, bylo vydáno roku
1614 v Editio Medicaea. Na revizi pro tuto
edici se podíleli italští skladatelé Felice
Anerio a Francesco Soriano.

Vývojově velmi důležitým mezníkem
ve vývoji Gregoriánského chorálu se
stalo od konce 9.stol. uplatňování
tzv. tropů, což bylo vlastně
vytváření nových textů pod
melismaty (pohyb více tónů na jednu
slabiku). Nejčastěji se uplatňovaly při zpěvu
Alleluja před evangeliem a vyvinuly se z nich
samostatné útvary pojmenované sekvence.
Těch bylo vytvořeno během 10.a 11.století
obrovské množství-uvádí se až 5000.
Tridentský
koncil
(1545-1563)
počet
sekvencí zredukoval na čtyři nejznámějšíVictimae paschali laudes, Veni sancte
Spiritus, Lauda Sion Salvatorem a Dies irae
a v 18.stol. k nim Papež Benedikt XIII. přidal
ještě sekvenci pro svátek Sedmibolestné
Panny Marie-Stabat Mater. Od 13.stol. žil
Gregoriánský chorál vedle vznikajících
nových forem vícehlasu. Zde se na rozdíl od
chorálu uplatňovalo uzpůsobení melodie
rytmům veršovaných textů a postupně se
vytrácel cit pro volný rytmus chorálu. V

(Pokračování příště)

Mgr.Jiří Kuchválek

ZPRÁVY Z DIECÉZE
Březnové číslo časopisu IKD, které vyjde v následujícím
týdnu, je z části věnováno tématu "Chudoba" v dnešní době a
v našich podmínkách. Část textů se týká probíhající přípravy
na Diecézní eucharistický kongres (úvaha P. Slámečky OP,
text Ivy Molnárové určený rodinám s dětmi, který jim chce
pomoci seznamovat děti s tajemstvím eucharistie, inspirace
pro společenství ke zpracování tématu eucharistie). Historická
"pohlednice" do dějin prostřednictvím významné osobnosti z
pera Petra Polehly se bude tentokrát týkat našeho slavného
rodáka Arnošta z Pardubic a jeho doby.
Dále vás chci pozvat na nově vytvořené a zveřejněné
internetové diecézní stránky. Jsou na nich shromážděny
základní užitečné informace o diecézi. V první fázi se počítá s
jejich doplňováním a upřesňováním také na základě
připomínek a podnětů uživatelů. Je-li vám tedy tento
prostředek blízký, navštivte adresu http://www.diecezehk.cz.
Autory potěšíte, když jim sdělíte svůj názor prostřednictvím
emailu nebo návštěvní knihy. Do budoucna se počítá s
využitím internetu k preevangelizaci (tj. oslovování široké
veřejnosti). Internetové projekty vytváří a připravuje Pastorační
a informační centrum Biskupství královéhradeckého a přivítá
náměty a spolupráci.
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UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI, KTERÉ
RÁDY KRESLÍ NEBO PÍŠÍ:
Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo k
příležitosti letošní Národní pouti na
Velehrad (5. 7.), která bude
věnována rodinám, soutěž na téma
"Proč mám svoji rodinu rád".
Literární nebo výtvarnou práci je
možné zaslat do 10. dubna na
adresu
Arcibiskupství olomoucké,
Centrum pro katechezi,
Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc.
Soutěží se ve čtyřech věkových
kategoriích: předškoláci, mladší
školní děti, starší a středoškoláci a
učni.
Další
podrobnosti
byly
uveřejněny
v
Katechetickém
věstníku, který je k dispozici na faře,
u salesiánů nebo u katechetek.

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Příprava dětí na 1. sv. přijímání – 1. skupina
Katechumenát
Mariánský večer
Cvičení maminek s dětmi
Studentská mše sv.
Setkání vysokoškoláků
Farní knihovna
Příprava dětí na 1. sv. přijímání – 2. skupina
Společenství dospělých
Setkání ministrantů
Křížová cesta
Biblická hodina

Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

Pátek

Po
St
Čt

So
Po

DALŠÍ AKCE
25.2. Přednáška
27.2. MISIE – posílání balíků z celnice
28.2. Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den

St
Po
St
Čt
So
Po
St
Čt

2.3. Odpoledne her a písní
4.3. Adorační den farnosti
Přednáška
6.3. Pastorační rada
11.3. Přednáška
13.3. Seniorklub
14.3. Mše sv. v Domově důchodců
16.3. Postní duchovní obnova farnosti
18.3. Přednáška
20.3. MISIE – třídění známek
21.3. Zpovědní den před Velikonocemi

So
Čt

23.3. Celodiecézní setkání mládeže
28.3. Mše sv. v Domově důchodců

fara
fara
kostel sv. Jana
Saleziánské střed.
sv. Bartoloměje
fara
fara
fara
fara - malá klub.
fara
sv. Bartoloměje
fara

16:00 hod.
19:00 hod.
po mši sv.
9:30 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.
16 - 18 hod.
17:00 hod.
20:30 hod.
16:00 hod.
17:15 hod.
19:00 hod.

kostel sv. Jana
Pošta 2
DD u kostelíčka
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
Saleziánské střed.
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
Saleziánské střed.
kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
Hradec Králové
DD u kostelíčka

18:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
14:30 hod.
7 – 17 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.
18:00 hod.
14:30 hod.
15:00 hod.
8:30 – 16:00
18:00 hod.
15:00 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
15:00 hod.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách!
Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 15. března 2002. Příští číslo vyjde 24. března 2002.
* INZERÁT
Nabídněte, prosím, pracovní příležitost na částečný úvazek. 32letý VŠ se ZPS.
Děkuji Tel. 040/626 0051.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. března slaví své narozeniny pan arciděkan P. Jaromír
Bartoš. Za jeho práci, za jeho péči, za jeho službu Božímu lidu mu
patří naše díky. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a Božího
požehnání.
Vděční farníci

- 10 -

