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KŘÍŽEM ZAČÍNÁ KRISTOVA VLÁDA 
 

Velikonoce neslavíme jen na 
Hod Boží a Pondělí 
velikonoční, nebo o 

velikonočním oktávu. 
Liturgické velikonoční 

období trvá 50 dnů, ale 
každá neděle je vlastně 

oslava velikonoc – 
voskresenie. A nakonec lze 
říci, že i v každé mši svaté 
jsou zhuštěné velikonoce 

v jedné půlhodince: poslední 
večeře, zpřítomnění Kalvárské 

oběti, tajemná přítomnost 
Zmrtvýchvstalého ve 

společenství lásky a jednoty 
při „lámání chleba“. 

Co to vlastně znamená 
zmrtvýchvstání Kristovo pro 
svět? Křížem a vzkříšením 

začíná Kristova vláda. 
Vzkříšený Kristus vládne nad 
světem, u něho je vláda - ne 

ve Washingtonu, ne v Moskvě, 
ne v Bruselu. Kristus vládne 

světu – ne peníze, ne zednáři, ne 
nikdo jiný. 

Vyznávat tuto pravdu svým životem 
znamená stále se prohlubovat ve víře a lásce, mít na zřeteli zájmy 

Boží, vidět potřeby svých bližních, 
objevovat a přijímat sílu Eucharistického 
pokrmu, často se s Kristem v Eucharistii 

spojovat, adorovat Ho. 
A jsme – li pozváni na Eucharistický 

kongres, znamená to promýšlet, jak svou 
účastí mohu toto vyznání víry v Krista 

prožít a společně oslavit. 
 

+ Josef, biskup se spolubratry kněžími ve 
farnosti 

 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Přijedou přátelé z Augsburgu 
 Jak již bylo uvedeno v minulých číslech 
Zpravodaje, trvá přátelství s farností sv. Konráda v 
Augsburgu už 10 let. A toto výročí chtějí naši přátelé 
společně s námi oslavit.  

 Přijedou v pátek 24. května odpoledne se svým 
panem farářem K. Mairem, s panem starostou města 
Augsburg T. Gandenheimerem a přijede s nimi opět 
dechový orchestr dopravního podniku města Augsburg. 
V pátek odpoledne budou přijati na pardubické radnici 
panem primátorem J. Stříteským a v sobotu na krajském 
úřadě panem hejtmanem R. Línkem. Po těchto 
návštěvách bude venku vyhrávat jejich dechovka. V 
sobotu dopoledne se naši hosté projedou na lodi Arnošt 
z Pardubic po řece Labi.  

 Na páteční večer můžete své přátele z 
Augsburgu pozvat do svých rodin. Seznam účastníků 
zájezdu je na č. tel. 6303 582. 

 Oslava desetiletého trvání našeho společného 
přátelství se uskuteční na společenském večeru v 
sobotu 25. května v 19 hod. v hotelu Labe - velký sál ve 
13. poschodí. Na tuto oslavu zvou naši přátelé všechny 
naše farníky.  

 Prosíme naše ženy, aby napekly podle svých 
možností oblíbené koláče a jiné cukroví, které bychom 
mohli v hotelu Labe na společenském večeru nabídnout 
a ozdobit stoly pro hosty. Toto pečivo můžete zanést v 
pátek odpoledne mezi 16 a 18 hod. a v sobotu mezi 14 
a 16 hod. na faru. Za všechno předem moc děkujeme. 

Manželé Matyášovi 

Milí rodiče!  

Při májových pobožnostech bývalo 
zvykem, že se účastnily i družičky a 

mládenci a recitovaly duchovní poezii. 
Bylo by dobré tuto tradici zachovat. 
(Je to jeden ze způsobů, jak dětem 

vštěpovat upřímnou mariánskou úctu.) 
U nás na faře můžete přihlásit své 

dítě na libovolný termín májové 
pobožnosti a my Vám dáme text, který 

by pak Vaše dítě recitovalo zpaměti, 
popř. přečetlo. Své dítě můžete 

přivést s sebou, aby si mohlo báseň 
nebo modlitbu samo vybrat. Děkujeme 

Vám za spolupráci. 

Dne 25. května. oslaví náš 
kostelník p. Václav Metelka své 
58. narozeniny. Přejeme mu Boží 
požehnání a pevné zdraví v jeho 
práci pro naše kostely. 

ZZZZZ 
Ke svátku sv. Antonína 13. června 
přejeme vše dobré našim 
Antonínům, zejména P. Antonínu 
Sokolovi hodně milostí od Pána 
v jeho službě Božímu lidu. 

Duchovní správa v Rosicích nad 
Labem oznamuje, že o květnových 
nedělích (5.5., 12.5., 19.5., 26.5.) 
nebudou v Lánech na Důlku 
bohoslužby ve farním kostele v 
9.30 hodin. Nedělní mše sv. budou 
v kapli Panny Marie v Kokešově 
odpoledne v 15.00 hodin. 

ÿÿÿÿÿÿ 
Děkujeme p. Stanislavu Hykyšovi 
za krásný a hluboký zážitek z 
večera přednášek, který se konal 
dne 14. března.2002 v Praze 
k příležitosti 100. výročí narození 
bl. Josemaría Escrivá, zakladatele 
Opus Dei. 

Účastníci zájezdu z Pardubic a 
okolí 

Během Svatého týdne se konala 
sbírka „Hodina pro chudé“. 
Výtěžek sbírky je následující: 

• na misie  4.962,- Kč 
• Adopce srdce  5.505,- Kč 
• na chudé ve farnosti  5.065,- Kč 

Pán Bůh ať Vám štědře odplatí! 

V pátek 10. května proběhne na 
faře z bezpečnostních důvodů 
výměna zámků. Prosíme Vás 
všechny, komu byly svěřeny klíče 
od farní budovy, abyste nám je 
vrátili a místo nich dostanete nové. 
Děkujeme Vám za pochopení. 

ÑÑÑÑÑÑÑ 
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Rád bych využil našeho farního časopisu k předání několika důležitých informací týkajících se mládeže. 
Jak jistě víte, setkáváme se na faře každých 14 dní ve čtvrtek, abychom se více poznávali, něco 
nového se dozvěděli a byli blíže Pánu Bohu.  

Od začátku školního roku jsme ušli společně kus cesty a prohloubili různá témata týkajících se přípravy 
na Světový den mládeže, který se koná letos v Torontu. Následně jsme měli možnost díky paní 
Peterkové poodhalit roušku tajemství vzájemných vztahů, partnerství, výběru životního partnera a 
vůbec otázku sexuality. 

A jak dál? Podařilo se nám pozvat pana Ing. Stanislava Kašpara, aby nám udělal několik přednášek na 
zajímavé téma: „Hledání Boha ve světových náboženstvích“. Jeho praxe z Biskupského gymnázia, kde 
vyučuje religionistiku a náboženství, nám může pomoci osvětlit, jak je třeba chápat moji víru a vztah 
k Bohu, zda věří jenom věřící, jaký je postoj mladých „nevěřících“ k víře… 

Pochopitelně budeme hovořit o společných znacích náboženství u předkůltůrních národů, pravdivosti 
mýtu, způsobu vyjadřování adt. Skrze náboženství mezopotamských civilizací a Egypta se dostaneme 
k pochopení vztahu člověka a Boha v Judaismu a dalších náboženstvích. 

Zkrátka nás čeká mnoho zajímavého a poučného. Kdo máte zájem, budete ve čtvrtek na našich 
setkáních vítáni. A co si vzít sebou? Dobrou náladu a srdce na dlani. 

P.Vladislav Brokeš 
 

Den volna uprostřed týdne přímo vybízí k nějakému 
povyražení. 
Hrad? Zoo? Skály? Muzeum? 
Ne! Máme něco lepšího: 

 
 
 

VÝPRAVA  DO  VESMÍRU 
 
 
 

Kdy?   ve středu 8. května 2002 

Kam?   do Deštného v Orlických horách na Vesmír 

Kdo?   mladí křesťané z Pardubic bez rozdílu vyznání 

Program?  - pěší výlet - asi 10 km - doplněný hrami 

  - písničky, sdílení, večeře ve středisku Vesmír  

V kolik?  v 7:45 - autobusem z parkoviště za zimním 
stadionem 

Návrat?  okolo 19:00 

Za kolik?  119,- (zahrnuje dopravu autobusem a večeři) 

Přihlášky? Nahlaste se prosím závazně do 1.5. u P. 
Vladislava Brokeše (marijano@volny.cz; 0777-821182) nebo 
na faře. 

Na přípravách tohoto ekumenického výletu se podílejí CB, 
ŘKC, KS a BJB. Už se moc těšíme na společnou cestu, 
která by nám měla pomoci k hlubšímu poznání ostatních 
křesťanských církví. 

P. Vladislav Brokeš 

3. celostátní setkání mládeže 
Žďár nad Sázavou,  

13. – 18.8. 2002 

Všichni mladí naší diecéze jsou 
pozváni na 3. celostátní setkání 
mládeže do Žďáru nad Sázavou, 
které se uskuteční ve dnech od 13. 
do 18.8. 2002.  

Jistě i vy přemýšlíte, jak 
smysluplně využít drahocenný čas 
prázdnin. Z tohoto důvodu vám 
doporučuji vyrazit na toto setkání s 
velmi bohatým program. Jistě 
zajímavé budou katecheze 
biskupů a setkání s nimi, diskusní 
skupiny s odborníky, koncerty, 
divadelní představení a především 
setkání s mnoha mladými, kteří 
touží postavit svůj život na 
pevných základech - na Bohu. 
Přihlášky si můžete vyzvednout na 
faře. 

PS: Kdo by chtěl a mohl pomoci již 
od 7. srpna, bude velice vítán. 
Záleží na vás, ve které skupině 
chcete pomáhat: režie, zdravotníci, 
stravovací, informace, liturgie, 
sociální, animátoři skupin, dílny, 
propagace, tisk, ubytování, 
pořadatelé, stavební, technika, 
úklid.  

Naviděnou ve Žďáru se těší 
P. Vladislav Brokeš. 

mailto:(marijano@volny.cz;
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Oblastní CHARITA Pardubice 
Vám nabízí pronájem rekreačního zařízení v Chotěborkách, 

klidné osadě poblíž lázní Velichovek. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost s velkým 
dvorem a velkou zahradou. Uzavřený areál se skládá z několika budov. V obytné budově jsou 
v přízemí 2 pokoje pro 2 a 3 osoby, sociální zařízení pro vozíčkáře, kuchyň s jídelnou cca pro 
15 osob a v podkroví 2 ložnice (spartakiádní lehátka pro 20 osob)  s koupelnou a WC. 

Osada Chotěborky se nachází nedaleko lázní Velichovek, okres Hradec Králové, je na kopci 
s výhledem na Krkonoše, má cca 10 čísel, z toho polovina slouží k rekreačnímu bydlení. 
Kostelík je z 10 století, jsou zde nedělní bohoslužby, v létě jsou v něm pořádány koncerty 
duchovní hudby. Osada je rodiště Františka Xavera Duška, přítele W. A. Mozarta  a majitele 
Bertramky  v Praze. 

Autobusové spojení je do blízké vsi Vilantice (cca 1 km) ze Dvora Králové, autem z Jaroměře 
směr Velichovky, Hustířany, Vilantice, kde je odbočka na Chotěborky.  

Krajina je ideální pro turistiku i cykloturistiku a najdete ji na turistické mapě Hradecka. Koupání 
v blízkém rybníce ve Velkém Vřešťově (5 km). 

Výlety: 
• zámek Kuks s Braunovými sochami a Betlémem, 
• zoo ve Dvoře Králové, 
• kasematy v Josefově, 
• železniční museum v Jaroměři, 
• bojiště u Chlumu z prusko-rakouské války, 
• Hořice v Podkrkonoší – kamenické škola, 
• hora  Zvičina s barokním kostelem a Raisovou chatou. 

Zásobování – obec Vilantice nebo Dubenec, kde jsou prodejny  nebo možnost stravování 
v hostincích tamtéž. 

 

 Poplatek za pronájem:  

1a pokoj 1 - 10 m2 vč. možnosti využití společné kuchyně, 
příslušenství a zahrady 120 Kč/den 

1b pokoj 2 - 14 m2 vč. možnosti využití společné kuchyně, 
příslušenství a zahrady 120 Kč/den 

1c celý objekt, tj. oba pokoje a podkroví vč. možnosti využití společné 
kuchyně, příslušenství a zahrady    400 Kč/den 

2 úhrada skutečně spotřebovaných energií  
(stav měřičů se odečítá při příjezdu a odjezdu)  

3 zapůjčení 1 sady ložního prádla 25 Kč/pobyt 

 

Bližší informace podá: ing Antonín Rejlek, Pardubice tel. 040/6511 422, objednat pobyt lze 
tamtéž nebo přímo u p. Rejla v Chotěborkách (0437/694 503, 0603/203 928, E-mail: 
JRS.REJL@mscali.cz) 

mailto:JRS.REJL@mscali.cz)
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OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU č. 6 
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY. 2. ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA (1)

V minulých částech,kdy jsme sledovali stručně 
vývoj gregoriánského chorálu bylo řečeno, že na 
vývoj tohoto jednohlasého bohoslužebného 
zpěvu měl od určité doby - u nás zhruba od 13. 
století - vliv vícehlas. Ten se rozvíjel zpočátku 
pouze jako dvojhlas či trojhlas asi od 9.století, 
především ve Francii a později i v Itálii a 
Německu. Co to organum bylo? Výchozí 
podobou byl druhý hlas vedený nad melodií 
chorálu ve stejných intervalech - kvartách nebo 
kvintách a střídaly se úseky jednohlasé 
s vícehlasými. Ve 13. stol., v období zvaném 
v dějinách hudby ars antiqua, byla 
nejvýznamnějším centrem pěstování tříhlasého 
organa katedrála Notre Dame v Paříži. Jiná 
forma vícehlasu té doby existovala v Anglii a 
nazývá se gymel. Byl to vlastně zpěv 
v paralelních (souběžných) terciích. Pozdější 
vývoj vícehlasu na rozdíl od gregoriánského 
chorálu, jehož rytmus vycházel důsledně z textu, 
vedl k tomu, že na jeden tón vedoucího hlasu - 
tenoru - připadlo několik tónů. Tak se postupně 
zrodil ve vícehlasé hudbě takt, jako úsek hudby 
s délkově rozlišenými notami. Takto vzniklou 
hudbu bylo třeba zapisovat a zde vzniká 
menzurální (mensura-míra) notace. Někdy se 
také hlavní hlas - tenor - hrál na nějaký hudební  

nástroj a přibývaly stále nové podoby vícehlasu. 
V té době-ve 14.stol. v období nazývaném ars 
nova se ještě hudba duchovní téměř nelišila od 
hudby světské. Velmi významnou  duchovní 
skladbou této doby je již čtyřhlasá mše 
Guillaume de Machauta, jenž byl m.j. sekretářem 
českého krále Jana Lucemburského.   

(pokračování příště) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Rád bych také v tomto občasníku zmínil jedno 
výročí: 17.dubna oslavil významné životní 
jubileum - 70.narozeniny - dlouholetý 
regenschori katedrály sv.Ducha v Hradci Králové 
– pan Jiří Strejc. Za svého více než 
čtyřicetiletého působení na tomto místě prokázal 
velkou službu liturgické hudbě jako znamenitý 
varhaník – interpret i improvizátor, znalec 
duchovní hudby, a také autor více než 60 opusů 
duchovních i varhanních skladeb. Jeho osobitý 
skladatelský styl, jenž dává hudbě nevšední a 
v soudobé hudbě nevídanou prostou krásu a 
pokoru, jsme mohli okusit i na našem kůru. Rád 
bych, a jistě nejenom jménem svým, panu Jiřímu 
Strejcovi poděkoval za jeho báječnou hudbu a 
popřál do dalších let Boží požehnání, hodně 
zdraví a radosti. 

Jiří Kuchválek regenschori 

 

SALEZIÁNSKÉ  OKÉNKO

AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU 

 
Salesiánské středisko 
mládeže, Zborovské nám. 
2018, Pardubice zve všechny 
mladé věkem i srdcem 
v měsíci květnu na tyto 
skvělé akce: 

8.5.2002 - se uskuteční 
střediskový výlet na kolech, 
který je určený pro děti od 
3.třídy základní školy. 
Sejdeme se v 9:00 hod. u 

nás na středisku. Takže 
namažte kola a hurá na 
skvělý výlet. 

18.5.2002 - Vás všechny 
zveme na Festival SHM 
2002, který uspořádáme při 
příležitosti 10. výročí vzniku 
Salesiánského hnutí 
mládeže. Program, který 
začne v 9:00 hod. bude 
probíhat po celý den a bude 
v sobě zahrnovat představení 
SHM, různé soutěže a hry, 
opékání při ohníčku, zpěvy a 
zábavu pro děti i dospělé. 
Přineste si sebou jenom 
dobrou náladu a chuť se 
dobře pobavit. Těšíme se na 
Vás. 

23. - 25.5.2002 - zveme Vás 
na Bambiriádu v Chrudimi. 
Budou Vám představeny 
činnosti neziskových 
organizací patřících mládeži 
pardubického regionu. Akce 
se koná v Chrudimském 
parku a začátek je v 9:00 
hod.  

25.5.2002 - se uskuteční 
výlet na Bambiriádu do 
Chrudimi. Sejdeme se v 8:30 
hod. u nás na středisku. 

25.5.2002 - pořádáme 
Perníkářský turnaj v malé 
kopané. Zápasit s nasazením 
budou mezi sebou 
salesiánské kluby SHM. 
Přijďte je povzbudit a dobře 
se pobavit.  
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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. 
 Studentská mše sv. sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
 Setkání vysokoškoláků fara 19:00 hod. 
Čtvrtek Farní knihovna fara 16 - 18 hod. 
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání – 2. skupina fara 17:00 hod. 
 Společenství dospělých fara - malá klub. 20:00 hod. 
Pátek Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 
DALŠÍ AKCE 

Po 29.4. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 1.5. První májová pobožnost Zvěst. P. Marie 17:30 hod. 
Čt 2.5. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
 8 – 16 hod. 
16 – 18 hod. 

So 4.5. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 6.5. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 8.5. Májová pobožnost a mše sv. Zvěst. P. Marie 17:30 hod. 
Čt 9.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně   
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Po 13.5. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 15.5. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Ne 19.5. Slavnost Seslání Ducha sv.   
 Sbírka pro potřeby diecéze ve všech kostelích při mši sv. 
Po 20.5. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 23.5. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 24.5. 
- Ne 26.5. 

Návštěva z družební farnosti sv. Konráda z 
Augsburgu 

  

So 25.5. První svatá zpověď dětí kostel sv. Jana 15:00 hod. 
Ne 26.5. První svaté přijímání dětí Zvěst. P. Marie 9:30 hod. 
Po 27.5. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 30.5. Slavnost Těla a krve Páně   
Pá 31.5. Adorační den sv. Bartoloměje 8 – 18 hod. 
 Poslední májová pobožnost Zvěst. P. Marie 17:30 hod. 
So 1.6. Eucharistický kongres Hradec Králové  
 Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 3.6. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 6.6. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
 8 – 16 hod. 
16 – 18 hod. 

Pá 7.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   
Po 10.6. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 12.6. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Po 17.6. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 20.6. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 23.6. Sbírka na bohoslovce ve všech kostelích při mši sv. 

Upozornění:  Ve dnech mariánských svátků (tj. 1.5., 8.5. a 31.5.) jsou mše sv. s májovou pobožností 
v kostele Zvěstování Panny Marie. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 7. června 2002. Příští číslo vyjde 16. června 2002. 


