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ADVENT – PŘIPRAVME SVÁ SRDCE 
Je to už pár let, kdy jsme dostali dopis od mladých manželů, kteří 

delší dobu marně čekali na dítě: 
„Čekáme děťátko!" svěřovali se. "Stal se veliký zázrak, Bůh nás má 
moc rád! Chybí nám slova, abychom popsali, jak nám je. Je to tak 
nevyjádřitelně radostné tajemství. Naše srdce naplňuje hluboké 

štěstí a nepřestáváme Bohu děkovat. On řekl "ano" k našemu dítěti. 
Stalo se něco, co se dotklo našeho života a změnilo jej. Začal žít 
nový človíček. Přichází k nám něco nesmírně krásného, něžně a 

tichounce, jakoby po špičkách. …“ 
Očekávání vytouženého dítěte je vždy časem plným naděje. Přichází 

s ním něco nového, jeho život dává smysl životu druhých, svou 
přítomností prozařuje dřívější samotu. 

Advent je pro křesťany dobou očekávání, a Vánoce dobou přijetí 
Dítěte. A záleží na každém z nás, kolik toho z bohatství, které 

přináší, dokážeme přijmout. Natolik tomuto 
Dítěti dovolíme zaujmout místo v svém 

životě. 
Advent je doba, kdy je třeba: 

připravit příbytky, 
připravit sváteční stůl, 

připravit dárky, 
ale hlavně - připravit své srdce! 

Nezapomeňme tedy: 
"Přichází k nám něco nesmírně 

krásného, něžně a tichounce, jakoby 
po špičkách.…“ 

 
 
 
 
 

 

Požehnané Vánoce vám všem přejí Vaši kněží. 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Ohlédnutí na Farní adventní den 2002

V sobotu 7. prosince 2002 se v Salesiánském 
středisku v Pardubicích od 10 do 17 hod. konal 
již sedmý FARNÍ ADVENTNÍ DEN. Účelem bylo 
jako v minulých letech umožnit farníkům 
adventní posezení, zazpívat si a také pomáhat, 
kde je třeba. Konkrétně v Africe ve Rwandě v 
rámci ADOPCE SRDCE umožnit další rok 
studia sirotkovi Jeanu Pierrovi, kterého naše 
farnost adoptovala a kterému je nyní 17 let.  

Na zahájení přivítal návštěvníky náš pan kaplan 
Josef Matras a povzbudil přítomné, kteří přišli 
ve velkém počtu, svým adventním zamyšlením. 

Mnoho našich farníků, hlavně žen, obětavě celý 
den pomáhalo: přinesli občerstvení pro 
návštěvníky - vánoční cukroví, koláče, chlebíčky 
a další dobroty. Jiní je nabízeli a roznášeli 
návštěvníkům s kávou nebo čajem.  

Naši farníci přicházeli po celý den, poseděli u 
kávy nebo čaje a koláčů, poslouchali adventní 
hudbu, vybírali si z vystavených drobných dárků 
a dobře se vzájemně bavili. 

Vaše příspěvky na podporu našeho sirotka ze 
Rwandy byly opravdu štědré. Shromáždilo se 
celkem 15 250,- Kč. 

Z této částky zašleme nyní koncem roku 
příspěvek 7 200,- Kč pro našeho sirotka Jeana 
Pierra.  

Ze zbylé částky přispějeme ještě na dalšího 
sirotka adoptovaného naší farností a zbytek 
rozdělíme na podporu činnosti radia PROGLAS 
a Salesiánského střediska v Pardubicích. 

Farní den se tedy dobře vydařil a splnil svůj 
účel. 

Děkujeme všem, kdo se zasloužili o zdárný 
průběh letošního Farního adventního dne - kdo 
upekli, připravili a přinesli občerstvení pro 
návštěvníky, kdo přinesli drobné dárky, které 
jsme mohli nabídnout návštěvníkům. Náš dík 
patří také těm, kdo pomáhali v kuchyni a 
chystali občerstvení a kdo návštěvníky 
obsluhovali, těm kdo pomáhali s výzdobou sálu 
a pak s jeho úklidem. A především děkujeme 
všem farníkům za jejich návštěvu, za jejich 
zájem a štědrost, která umožní, abychom 
podpořili tolik důležitých a potřebných věcí. 
Salesiánům děkujeme za propůjčení prostor na 
konání tohoto Farního adventního dne a za 
pomoc při jeho přípravě. Všem Vám "Zaplať 
Pán Bůh". 

L. Moriová a manželé Matyášovi 

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICICH, 

STÁTNÍ PAMATKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICICH, 

BISKUPSTVÍ KRALOVÉHRADECKÉ 

si vás dovolují pozvat na výstavu 

KE SLÁVĚ DUCHA 
SEDM STOLETÍ CÍRKEVNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V KRALOVÉHRADECKÉ DIECÉZI 

 

Východočeská galerie v Pardubicích, zámek 3, Pardubice 

Otevřeno denně kromě pondělí; úterý - pátek 12 -18 hodin, sobota - neděle 10 -18 hodin. 

Výstava potrvá od 20.12.2002 do 30. 8. 2004. 

 

VÝSTAVA SE KONÁ POD ZÁŠTITOU ING. ROMANA LÍNKA, HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 
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NESLI JSME KŘÍŽ Z TORONTA!
Náš ranní program v sobotu 30. listopadu 
začínal u Saleziánů, kde se konalo vikariátní 
setkání mládeže. Tentokrát probíhalo 
v poněkud odlišném duchu než všechna ostatní 
předchozí. A to především pro to, co po něm 
následovalo.  

Začali jsme Žďárskou hymnou, po které se nám 
představila moderátorská dvojice sourozenců 
Zajícových a po slovíčku na den se nám trochu 
netradičním způsobem představil náš nově 
jmenovaný vikariátní kaplan pro mládež P. 
Zdeněk Skalický a pozval nás na 1. setkání 
mládeže pardubického vikariátu,  konané mimo 
území „hlavního města“ vikariátu. Bude se 
konat v Přelouči dne 14. prosince 2002. Celou 
akci nazval Zdeněk poněkud nevšedně, a to 
Slezina. Ptáte se, proč zrovna Slezina? Inu, 
Zdeňkovo vysvětlení bylo vskutku originální: 
když se mladí lidé takhle někam vypraví, tak jim 
to trvá a nikdy nepřijdou včas a tak se prostě 
slízají. Ale nejen to. Tento název má totiž i své 
další opodstatnění. My, mladí lidé, hledáme své 
místo v církvi jako Těle Kristově. Ale co naplat, 
hlavou, tou už být nemůžeme, ta už je 
obsazená, má ji totiž Pán Ježíš. A srdce? Tím 
už být také nemůžeme, v srdci církve má přece 
své místo Panna Maria. Snad kosti a šlachy? 
Ba ne, těmi už být taky nemůžeme, neboť jejich 
funkci už vykonávají biskupové a kardinálové. A 
proč tedy nebýt třeba slezinou? Slezina je totiž 
náramně důležitá pro činnost celého organismu, 

má imunitní funkci – vyrábí pro tělo lymfocyty. A 
tak nám Zdeněk nakonec všem popřál, 
abychom  byli pro církev dobrou a výkonnou 
slezinou. 

Následovalo video ze srpnového setkání ve 
Žďáru nad Sázavou zakončené svědectvími 
některých zúčastněných a ještě před obědem 
jsme si připomněli náš významný odpolední 
úkol výstižným pokřikem:“Když ponesem kříž, 
budeme si blíž!“ Naplněni novou silou pro 
nesení torontského kříže ulicemi Pardubic jsme 
se odebrali do kostela Zvěstování Panny Marie, 
kde byla křížová cesta uvedena 
videozáznamem ze světových dnů mládeže, 
kterých se kříž účastnil. Poté jsme vyšli s křížem 
na ramenou z kostela ven, do ulic našeho 
města. Čekalo nás celkem pět zastavení: U 
soudu, u věznice, v Kostelíčku u Domova 
důchodců, u nemocnice a nakonec v kostele 
svatého Jiljí v Pardubičkách. Během každého 
zastavení jsme se modlili za ty, kteří jsou 
s daným místem obzvláště spjati. Četli jsme si 
svědectví sestry z Charity, obráceného vězně, 
pana doktora z nemocnice… Vyvrcholením celé 
cesty byla mše svatá v poněkud skromném ale 
krásném prostředí kostela Sv. Jiljí. Zakončili 
jsme tak velice krásným způsobem církevní rok 
a ačkoli kříž na ramenou byl veliký a  těžký, 
vraceli jsme se domů oproštěni od spousty 
břemen, které jsme Pánu během křížové cesty 
mohli obětovat. 

 

 
Skutečnost, že kříž z Toronta mohl být tady, je pro naše město určitě požehnáním. Naše přímluvy a 
prosby na těch místech zastavení, kde je nemoc, lidské utrpení a bolest, jsou přece tolik potřebné.  

To si jistě uvědomil každý z nás, kdo s tímto křížem, pro nás tak vzácným, šel ulicemi Pardubic. 

Možná, že bylo osloveno i mnoho lidí, kteří viděli, jak naši mladí nesou kříž městem. Díky za to! 

manželé Matyášovi 
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Pomalu vrcholí doba adventní, ve které se připravujeme na příchod Spasitele. Následující 
povídkou se můžeme vrátit do doby před dvěma tisíci lety a zamyslet se společně v našich 
rodinách nad tím, jaký Dar nám Pán dal. 
 

NAROZENÍ JEŽÍŠE 
 
V té době byl Izrael součástí Římské říše. 
Římský císař chtěl vědět, kolik mužů a kolik 
žen tam žije; proto nařídil soupis lidu, který 
probíhal takto: každý muž, který byl hlavou 
rodiny, musel jít do města svých předků a 
tam dát zapsat svou rodinu.  

Josef byl potomkem Davidovým, musel tedy 
zamířit do města Davidova, do Betléma. 
Vzal s sebou i Marii, kterou už přijal do 
svého domu jako svou nevěstu. Když 
dorazili do Betléma, zjistili, že město je plné 
lidí, kteří sem přišli kvůli soupisu. Protože 
už nenašli místo pod střechou, museli se 
spokojit s přenocováním v jeskyni, která 
zároveň sloužila jako chlév. A právě tam se 
narodil Ježíš, syn Mariin a Syn Boží.  

Na blízkých pastvinách hlídalo několik 
pastýřů svá stáda. Náhle se kolem nich 
rozzářilo velké světlo a anděl Páně jim řekl: 

„Zvěstuji vám velkou radost: v Betlémě se 
narodil Spasitel, Kristus Pán!“  

Slovo Kristus má stejný význam jako slovo 
Mesiáš. Anděl vyzval pastýře, ať se jdou na 
Krista podívat. A k tomuto andělu, který s 
nimi hovořil, se přidali další andělé, kteří 
zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle.“  

První, které Bůh dal zavolat, aby se 
poklonili jeho Synovi, byli tedy ti nejubožejší 
a nejchudší. Nedlouho po nich dorazili i 
vážené osobnosti: z východu přijeli 
mudrcové, králové, oblečení v honosných 
šatech, na velbloudech, s velkým počtem 
sloužících. Když pozorovali nebe, uviděli 
novou hvězdu: a když sledovali její dráhu, 
došli do Betléma a tam v Ježíšovi poznali 
krále Židů. Také oni před dítětem poklekli a 
nabídli mu své dary: zlato, kadidlo, vzácné 
svou vůní, myrhu a drahé masti. Pak se 
vrátili domů. 

 
 
 

   Slůvko na dobrou noc    
Sv. Jan Bosko, zakladatel salesiánské rodiny, zavedl ve svých domovech krásný zvyk. 
Každý večer se kolem něho shromáždily desítky chlapců a naslouchali jeho krátkému 
zamyšlení, slůvku na dobrou noc.  Don Bosko využil nějaké události uplynulého dne či 

myšlenky z Písma, aby svoje svěřence přiblížil k Pánu. 
I Vy můžete každý večer obdržet slůvko na dobrou noc na svůj mobilní telefon a ve světle 
této duchovní myšlenky uzavřít svůj den. Službu mohou využívat pouze uživatelé sítě T-

Mobile prostřednictvím informačního kanálu SLUVKO služby MojeInfo. Zasílání slůvka si lze 
aktivovat na www.t-zones.cz nebo přímo z telefonu. Pro trvalé zasílání stačí odeslat krátkou 
textovou zprávu ve tvaru  +SLUVKO  na číslo 5566. Pro odhlášení zašlete zprávu ve tvaru    
–SLUVKO na stejné číslo. Chcete-li obdržet jednorázově pouze nejnovější slůvko, zašlete 
zprávu SLUVKO. Za každé obdržené „slůvko“ zaplatíte společnosti RadioMobil 1,50 Kč + 

5 % DPH bez rozdílu vašeho tarifu (i pro TWIST). Obecné informace o službě MojeInfo 
získáte na www.t-mobile.cz nebo na www.t-zones.cz. Informace ke „slůvku“ vám poskytne P. 

Vladimír Slámečka (slamecka@fel.cvut.cz), který slůvka připravuje. 

P. Vladimír Josef Slámečka OP 

http://www.t-zones.cz
http://www.t-mobile.cz
http://www.t-zones.cz
mailto:slamecka@fel.cvut.cz)
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PRVNÍ HEJTMAN PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

ING. ROMAN LÍNEK 
V měsíci prosinci 2002 Vám představujeme 
prvního hejtmana Pardubického kraje 
v novodobé historii, Ing. Romana Línka. Narodil 
se 6. října 1963 v Pardubicích. Miluje své město 
i region a je hrdý na svůj původ, který tvoří 
početná generace jeho předků z Pardubic. 
Pochází z  katolické rodiny, své dětství prožíval 
se svými třemi sourozenci, sestrami Ivou a 
Petrou a bratrem Radkem, který nedávno 
tragicky zahynul. 

Roman Línek je ženatý 17 let a má dvě dcery – 
Sandru (13 let) a Marietu (16 let). Manželka 
Šárka je absolventkou právnické fakulty 
Univerzity Karlovy a vede vlastní advokátní 
kancelář. 

Svou osobní víru a vřelý vztah k Bohu získal 
v období studií na střední škole, kdy se 
zúčastňoval na pravidelných setkáních věřící 
mládeže ve společenstvích. Tihle mladí se mu 
taky stali oporou v době pochybností a otázek 
na téma víry. Za totality spolu zpívali na mších a 
v době vysokoškolského studia se spolu tajně 
scházeli na kolejích. Jeho životním zážitkem 
bylo, když se jako vysokoškolák několikrát setkal 
s kardinálem Tomáškem v arcibiskupském 
paláci, hlídaném v té době státní policií. 

Vysokoškolské vzdělání úspěšně ukončil na 
stavební fakultě Českého vysokého učení 
technického v Praze v roce 1986. V roce 1996 
absolvoval dvousemestrální postgraduální 
studium pro manažery na European Business 
School Praha (německo-česká škola). Aktivně 
ovládá angličtinu, němčinu a ruštinu.  

V 90. letech působil v těchto funkcích: 

r. 1990 - 1998: člen Zastupitelstva města 
Pardubic 

r. 1991 - 1994: náměstek primátora pro rozvoj 
města Pardubic 

r. 1994 - 1996: předseda představenstva Přístav 
Pardubice a.s. 

r. 1996 - 1998: náměstek ministra pro místní 
rozvoj zodpovědný za regionální politiku, 
cestovní ruch a evropskou integraci 

r. 1998 - 2000: vedoucí referátu regionálního 
rozvoje Okresního úřadu Pardubice. 

V roce 2000 byl zvolen hejtmanem 
Pardubického kraje a svou funkci zastává 
již druhým rokem. 

Co všechno v sobě funkce hejtmana 
Pardubického kraje zahrnuje? Hejtman stojí 
v čele krajské samosprávy, je volen na funkční 
období čtyř let a jako statutární zástupce kraje 
ho zastupuje navenek. Hlavní kompetence 
krajské samosprávy jsou: zodpovědnost za 
střední školství, za stav a údržbu silnic na území 
kraje, za kulturní instituce jako jsou 
Východočeské muzeum, Východočeská galerie, 
Krajská knihovna a obecně za regionální rozvoj. 
Od 1. 1. 2003 k tomu přibude zodpovědnost za 
chod zdravotnických zařízení jako jsou 
nemocnice a ústavy sociální péče. 

V čase zkoušek, těžkostí, psychického a 
fyzického vypětí je mu  největší silou a oporou 
láska těch nejbližších a vědomí, že osobní 
vztahy a bezprostřední lidská dobrota, 
skromnost a slušnost jsou víc než kariéra. 
Jenom s takovým zázemím může člověk 
pracovat, mít sny a plány do budoucna. 
Profesním přáním Romana Línka je snaha 
zastávat svou pozici, která mu byla svěřena, 
s čistým štítem a s co nejmenším počtem chyb. 
V soukromém životě si přeje, aby si vztahy 
s bezprostředním okolím udržely současnou 
hodnotu, aby on i jeho rodina nikdy neztratili 
celoživotní vazbu na Boží prozřetelnost. 

A co by chtěl vzkázat Roman Línek čtenářům 
Farního zpravodaje? 

Aby jako věřící - křesťané - žili a vnímali naplno 
křesťanství na jedné straně a na straně druhé, 
aby se snažili žít život ve sféře veřejné i politické 
a pomohli tak přispívat k rozvoji našeho 
krásného města a kraje. 

Redakce Farního zpravodaje přeje panu ing. 
Romanu Línkovi hodně sil a životního optimizmu 
při vykonávání nelehkých úkolů hejtmana 
Pardubického kraje  a mnoho Božích milostí a 
darů jemu i jeho rodině. 
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OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU č. 9 
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY. 2. ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA (3)

Naše dosavadní vyprávění dospělo již ke 
konci 16.století. Zde je hudba (a mluvíme 
nyní o hudbě světské) v situaci,kdy se snaží 
stále více emocionálně vyjadřovat obsah 
textu. S tím souvisí především vznik opery. 
Přicházejí nové kompoziční techniky - 
například doprovázená monodie - což je 
sólový zpěv doprovázený hrou na nástroji, 
nejčastěji klávesovém (cembalo, varhany), 
objevuje se nový druh hudebního doprovodu 
- continuo, spojující úlohu basového hlasu 
s akordickým - generálbas. Současně 
vzrůstá virtuozita hry na nástroje a rodí se 
nové skladebné formy - concerto grosso, 
koncert, sinfonia a sonáta. Chrámová hudba 
nemohla stát stranou těchto vlivů. Nový druh 
hudby se ale prosazoval pomalu a největší 
odpor měla v prostředí řádů, kde 
přinejmenším do poloviny 17. století vytrval 
pouze jednohlasý – Gregoriánský chorál. 
V liturgii se při zpívaných mších začaly 
nejdříve uplatňovat instrumentální sinfonie a 
sonáty da chiesa (chrámové sonáty) jako 
nezpívané části a co se týče vokální – 
sborové složky, skladatelé komponují moteta 
i na jiné texty než z Písma. Nově se 
výrazově zhudebňují dějové pasáže textu - 
například v Credu – slova „Et incarnatus est“ 
až k „Et resurrexit…“. Tato tradice přetrvala 
až do 20. století (připomeňme jen působivost 
duchovní hudby Mozarta, Dvořáka či 
Verdiho). Kolébkou barokní hudby můžeme 
nazvat Itálii a její hudební centra - Řím, 
Benátky, Neapol, Bolognu. Není však možno 
v tomto krátkém pojednání zmínit velké 
množství velkých skladatelských osobností 
nejen z Itálie, ale z Francie, Německa a 
dalších zemí, které barokní hudební styl 

formovaly a dovedly k nejvyšší dokonalosti 
hudebního vyjadřování té doby. Duchovní 
hudba z tohoto bohatství velmi těžila a 
v katolické i protestantské oblasti vznikly 
hodnoty nadčasové. Jména C.Monteverdiho, 
M. A. Charpentiera, G. Carisimiho, J. S. 
Bacha, G. F. Haendela, J. D. Zelenky, J. J. 
Fuxe a plejády dalších mistrů nemohou býti 
zapomenuta. Umělecké a duchovní hodnoty 
jejich hudby jsou spojeny s osobní vírou 
v Boha a celkovou životní orientací. Za 
českou hudbu jmenujme kromě Jana 
Dismase Zelenky alespoň Adama Václava 
Michnu, Pavla Josefa Vejvanovského, 
Bohuslava Matěje Černohorského, Šimona 
Brixiho či Františka Václava Tůmu. 

(Pokračování příště) 

„Pozvánka pod čarou“. 
Z  bohaté pokladnice hudby minulých staletí 
zazní o letošních vánočních svátcích  při 
Půlnoční mši svaté a na Boží Hod vánoční 
v 9 hod. v chrámu sv. Bartoloměje 
v nastudování Offertorium natalitium od 
Josefa Antonína Sehlinga a v Pardubicích 
dosud neprovedená Missa pastoralis od 
Roberta Führera (1807-1861 dómský 
kapelník v katedrále sv.Víta v Praze). 

 

Jménem všech zpěváků a hudebníků kůru 
chrámu sv.Bartoloměje všem čtenářům 
Zpravodaje přeji radostné a pokojné svátky 
vánoční.  

Jiří Kuchválek 
regenschori

 

Společná večeře 
Tak jako každý rok, zveme ty, kteří by trávili Štědrý večer sami, na faru 
na společnou sváteční večeři. 

Vzhledem k naší službě se večeře koná od 18.00 do 20.00 hod. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili do 21. prosince na faře. 
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Úterý 24. prosince 
(ŠTĚDRÝ DEN) 

22:00 
24:00 

16:00 
24:00 6:30 16:00 

22:00 24:00  16:00 16:00 

Středa 25. prosince. 
(NAROZENÍ PÁNĚ) 

7:00 
9:00 

19:00 
10:00  8:30 

10:00 17:00 16:00 10:00 8:00 

Čtvrtek 26. prosince 
(SV. ŠTĚPÁN) 

7:00 
9:00 

19:00 
      8:00 

Pátek 27. prosince 
(SV. JANA APOŠT.) 18:00  6:30 

12:00      

Sobota 28. prosince 
(SV.MLÁĎÁTEK)   6:30 

18:00   16:00   

Neděle 29. prosince 
(SV. RODINY) 

7:00 
9:00 

19:00 
10:00  8:30 

10:00 17:00  10:00 8:00 

Pondělí 30. prosince 18:00  6:30 
12:00      

Úterý 31. prosince 
(SV. SILVESTRA) 16:00  6:30 

12:00 16:00   16:00 16:00 

Středa 1. ledna 
(MATKY BOŽÍ) 

7:00 
9:00 

19:00 
10:00  8:30 

10:00 17:00 16:00 10:00 8:00 

Neděle 5. ledna 
7:00 
9:00 

19:00 
10:00  8:30 

10:00 17:00  10:00 8:00 

Pondělí 6. ledna 
(ZJEVENÍ PÁNĚ) 18:00  6:30 

12:00 18:30   16:00 16:45 
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Neděle 
7:00 
9:00 
19:00 

 8:30 
10:00 8:00 17:00  10:00 8:45 10:30 7:30 7:30 

Pondělí 18:00 6:30 
12:00 7:00    16:00     

Úterý  
6:30 
12:00 
18:00 

         

Středa 18:00 6:30 
12:00  16:45   16:00     

Čtvrtek  
6:30 
12:00 
18:00 

16:00 16:45        

Pátek 18:00 6:30 
12:00 18:30 16:45    16:30 ∗    

Sobota  6:30 
18:00 18:30   16:00      

 

                                                        
∗ pouze první pátek v měsíci 
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PROSINEC 2002 A LEDEN 2003 
V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE  

7. prosince VOLEJBALOVÝ TURNAJ 5 PÉ Praha Háje 
13. - 15. prosince VÁNOČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA ANIMÁTORŮ Borová u Poličky 
14. prosince AMATERSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA  Hradec Králové 
16. prosince J.J.RYBA – VÁNOČNÍ KONCERT V DOMĚ HUDBY  
21. prosince PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE U BETLÉMA Pardubice 
22. prosince VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI SV. VÁCLAVA  

24. prosince VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA VE 22:00 HOD. V KAPLI SV. 
VÁCLAVA  

25. prosince  HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, MŠE SV. V 8:30 A 10:00 HOD.  
31. prosince PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2002, MŠE SV. V 16:00 HOD.  
1. ledna 2003 MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, MŠE SV. V 8:30 A 10:00 HOD.  

5. ledna 2003 3. STŘEDISKOVÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE VE 
13:30 HOD.  

1. února 2003 XIX. KŘESŤANSKÝ PLES SHM Žďár nad Sázavou 

Podrobnější informace a fotokroniku z některých střediskových akcí najdete na webových stránkách 
střediska  

www.pardubice.sdb.cz 

PROGRAM VÁNOČNÍHO KONCERTU V KAPLI SV. VÁCLAVA DNE 22.12.2002 V 15:00 HODIN 

Sólo varhany, klavír 

J.S.Bach (1685-1750)  - Fantasia pro organo pleno 
 - Pastorale 
F. Liszt (1811-1886) - koncertní etuda „Un sospiro“ 

Sólo soprán a klavír 

G.F.Händel (1685-1759) - dvě koncertní árie z oratoria „Mesiáš“ 
 - Rejoice 
 - He shell 

W.A:Mozart (1756-1791) - Ave verum corpus 

Adventní a vánoční moteta českého středověku z Franusova 
kancionálu (1505): 

Sanctissima, mitissima 
Yzaiáši, muži ctný – Emanuel se narodil 
Unde gaudent - anjelé radost jměli 
Mittit ad virginem/Ave yerarchia   
Z Hvězdy vyšlo slunce (rorátní knihy 16.stol.) 

Účinkují:  Ivana Divišová – soprán 
 Helena Fialová – klavír 
 František Fiala – varhany 
 Vokální kvartet Ivana Divišová, Helena Fialová, František Fiala, Martin Šujan 

 

http://www.pardubice.sdb.cz
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P. Vladimír Slámečka 
Jak reaguje Církev na společenské změny posledních deseti let 

Máme-li mluvit o vztahu české 
církve k naší společnosti a o její 
reakci na společensko - politické 
změny posledního desetiletí, je 
třeba se nejprve zamyslet nad 
samotným posláním církve. 
Mám totiž pocit, že i mnoho 
věřících lidí dost dobře nechápe, 
co je vlastně primárním úkolem 
církve a co naopak z tohoto 
úkolu pouze vyplývá.  

Otevřeme-li jakoukoliv učebnici 
ekklesiologie (nauka o církvi, z 
lat. ecclesia = církev), dozvíme 
se mimo jiné, že církev je 
tajemné tělo Kristovo, 
společenství nového Izraele, 
putující dějinami tohoto světa 
vstříc Boží věčnosti. Církev je 
samotný vzkříšený Pán, který 
jako Hlava tohoto mystického 
Těla vede společenství svých 
bratří a sester ke spáse, k oné 
plnosti dobra, života a lásky, 
kterou nám vydobyl svým 
velikonočním vítězstvím! Při 
pohledu na církev a její 
transcendentální rozměr (z lat. 
trans cedo = překračuji) tedy 
rozhodně nemůžeme souhlasit s 
názorem, že církev je totéž, co 
spolek zahrádkářů. Hovoříme-li 
totiž o vztahu české církve k 
naší současnosti, musíme si 
uvědomit, že i podobné názory 
patří k dnešní politické scéně. 
Bohužel, nezanedbatelná část 
naší společnosti se s nimi 
ztotožňuje.  

Na druhé straně je ale toto 
mystické Tělo Kristovo složeno 
z lidí, žijících uprostřed světa. 
Znamená to, že problémy, se 
kterými se lidé potýkají, jsou i 
problémy a těžkostmi církve. 
Radost a naděje, smutek a 
úzkost lidí naší doby, ... je i 
radostí a nadějí, smutkem a 
úzkostí Kristových učedníků, a 
není nic opravdu lidského, co by 
nenašlo v jejich srdci odezvu 
(GS 1). Církev je totiž zároveň 
viditelné shromáždění i 

duchovní společenství. Jde 
spolu s celým lidstvem, sdílí s 
ním týž pozemský osud a je 
jakoby kvas a duše lidské 
společnosti, kterou má v Kristu 
obnovit a přetvořit v Boží rodinu 
(GS 40). Je-li úkolem církve 
dovést všechny lidi do přístavu 
spásy, pak je jejím úkolem 
vyjadřovat se i ke všem 
otázkám, které s tímto 
primárním posláním nějak 
souvisejí. Z uvedeného vyplývá, 
ze církev musí být obezřetná i 
co se týče politického 
uspořádání společnosti a nesmí 
se bát zdvihnout varovně svůj 
hlas ve chvíli, kdy se 
společenské uspořádání 
odchyluje od Božího záměru, 
jehož je ona exklusivní 
strážkyní. V právě uplynulém 
století tak církev neváhala 
varovat před nebezpečím obou 
totalitních režimů, které uvrhly 
milióny lidí do zkázy. Mnozí z 
nás starších máme v živé 
paměti úlohu církve v naší zemi 
v totalitních dobách, kdy 
mnohdy církev jako jediná hájila 
zájmy lidí před svévolí 
vládnoucích struktur. V samém 
závěru  minulého režimu, na 
prahu nové svobody, to byl hlas 
tehdejšího pražského 
arcibiskupa, Františka kardinála 
Tomáška, kterým se církev 
postavila jednoznačně na stranu 
svobody a demokracie. 
Tomáškovo provolání „Všemu 
lidu Československa“ bylo 
jasným manifestem zájmu 
církve o svobodu obou našich 
národů! Na druhé straně je ale 
příznačné, že církev nikdy 
nevyzývala ke svržení 
socialistického zřízení, pouze 
upozorňovala na ty oblasti, ve 
kterých byl překračován 
přirozený zákon, resp. kdy lidský 
pozitivní zákon kolidoval se 
zákonem přirozeným, tedy 
právem, které přináleží 
každému člověku bez ohledu na 

jeho náboženskou či politickou 
příslušnost (pozitivním zákonem 
rozumíme normy a ustanovení, 
vyhlášená božskou či legitimní 
lidskou autoritou, od lat. pono = 
položit; jde tedy vlastně o 
„položený“ zákon). Jsou to totiž 
práva, daná člověku Bohem 
jako nejvyšším a suverénním 
Zákonodárcem a nikomu tedy 
nepřísluší je měnit, rušit či 
jakkoliv omezovat. Není 
předmětem této úvahy zkoumat, 
do jaké míry minulé 
společenské zřízení v naší zemi 
kolidovalo s Božími principy. 
Jisté však je, že i tady můžeme 
aplikovat Ježíšovo „Dávejte 
císaři, co je císařovo a co je 
boží, Bohu!“  Chceme-li ve 
světle tohoto výroku Páně 
zevšeobecnit výše řečené, 
můžeme konstatovat, že církev 
je povinna zasahovat jen tam, 
kde je ohroženo boží, které patří 
Bohu. Což ovšem může - k 
nelibosti vládců tohoto světa - 
někdy nepříjemně zasahovat do 
jejich zdánlivých a protiprávně si 
přivlastněných kompetencí.  

Jaká je současná situace v naší 
zemi? Navzdory se zdá tradiční 
českou vlastností vše kritizovat. 
Musíme přiznat, že současné 
politické uspořádání v naší zemi 
je plně legitimní, nekoliduje s 
Božími zákony (alespoň ne v 
drtivé většině) a nemáme tedy 
nejmenší důvod vyjadřovat 
zásadní nespokojenost nebo 
dokonce proti tomuto zřízení 
jakkoliv bojovat. To však 
zdaleka neznamená, že církev 
může spokojeně usnout a být 
apatická k problémům doby. Ty 
totiž neodezněly s pádem 
socialismu, pouze změnily svoji 
formu. Boj, který vede církev 
proti mocnostem tohoto světa, 
tedy neustává, pouze se mění 
bojiště a zbraně. 

(pokračování příště) 
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Chorus minor 

Komorní chrámový sbor 
http://chorusminor.euweb.cz/ 

Chorus minor zpívá každou 
adventní neděli při večerní 
mši „Zpěvy před evangeliem“ 
od Jiřího Břízy. Ve zbývajících 
adventních nedělích zazní 
také dílo Zoltána Kodályho 
„Veni, veni Emmanuel“. 

 

24. 12. 22:00 

Vánoční sbory (Michna z 
Otradovic) 

Na Boží hod vánoční večer v 
19 hod provede ve světové 
premiéře úplnou Missu 
brevis a tre od Godfrey 
Tománka, autor připsal dosud 
chybějící část "Credo". 

 

6. 1. 2003  

účast na koncertu pro 
Oblastní charitu Pardubice 

 

 
Otevřený klub 

Jungmannova 2550  
(budova bývalých jeslí), 
tel. 040/6510160 

http://www.khk.cz/ok/ 

út 17. 12. 14:00-19:00 

Vánoční dárečky a ozdoby 

Drobné vánoční předměty si 
můžete vyrobit na posledním 
výtvarném workshopu 
Otevřeného klubu. Využijeme 
množství přírodních 

materiálů: sušené květiny, 
sláma, pedig, kukuřičné šustí, 
šišky, papír, oříšky, slaměnky 
atd. Vstupné dospělí 20,- Kč, 
děti 5,- Kč + materiál. 

 

st 18. 12. 17:00 

Cirkus Baobab (Francie) 

Ozvěny festivalu lidsko-
právních filmů Jeden svět. 
O cirkusovém představení 
uprostřed buše africké 
Guineje. Vstup volný. 

 

 
Divadlo 29 

Sv. Anežky České 29 

Městská scéna pro otevřenou 
kulturu 
http://www.divadlo.cz/divadlo29/ 

st 18. 12. 20:00 

Design Machine – Vrstvy 
(Pardubice) 
Vizuální performeři OOTT a 
XPAUL. 

Victory Nox (Hradec Králové) 
Audiovizuální projekt. 

Vstupné: 40 Kč 

 
Východočeské divadlo 

U Divadla 50 

http://www.vcd.cz 

 

ne 29. 12. 15:00 

Kouzelné střevíčky – 
pohádka nejen pro děti 

Městské divadlo 

(derniéra) 

 

so 21. 12. 14:00, 16:00 

Hvězda – vánoční hříčka 
kluků našich dnů 

Hronovická scéna 

 

ne 22. 12. 14:00 

Hvězda – vánoční hříčka 
kluků našich dnů 

Hronovická scéna 

 

pá 27. 12. 14:00 

Hvězda – vánoční hříčka 
kluků našich dnů 

Hronovická scéna 

 

Jako loni, i letos budeme s dětmi slavit  

NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE 

malým divadelním představením,které se bude konat 

v neděli 22 prosince v 15 hod. v kostele sv. Jana. 

Po představení bude v prostorách kostela agape. 

Generální zkouška bude v sobotu 21. prosince v 15 hod. 
tamtéž. Prosíme všechny účinkující o účast na této generální 

zkoušce. 

http://chorusminor.euweb.cz/
http://www.khk.cz/ok/
http://www.divadlo.cz/divadlo29/
http://www.vcd.cz
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Zpráva o pomoci Oblastní charity Pardubice při povodních 2002 
(dokončení z minulého čísla) 

V pátek 30. srpna odvezla dvě auta další 
humanitární pomoc do postižených oblastí. 
První, plně naložený tranzit odvezlo 1,5 t 
materiálu do Neštěmic a na zpáteční cestě 
odvezlo dobrovolníky. Druhé auto vezlo 
humanitární pomoc – 4 t – do charitního 
skladu v Dublovicích u Sedlčan. OCHP 
zorganizovala také dodání dvou maringotek 
do charitního domova Fatima 
v Třeboradicích u Prahy. 

Tento den vyrazila rovněž další skupina tří 
dobrovolníků vybavená technikou a 
humanitárním materiálem do Veselí nad 
Lužnicí. V úterý 3. září za nimi dorazil další 
dobrovolník s plně naloženým osobním 
autem. Tito dobrovolníci působili v této 
oblasti až do 7. září. Poskytli velmi účinnou, 
technickou, materiální a lidskou pomoc 
v několika domech.  

Činnost Oblastní charity Pardubice se 
pomalu dostává do starých kolejí. Sbírka je 
ukončena, humanitární materiál odvezen na 
potřebná místa. Všichni dobrovolníci se 
v pořádku vrátili z postižených oblastí a 
odvedli ohromný kus dobré práce.  

Během tří týdnů shromáždila OCH více než 
11 tun humanitárního materiálu v hodnotě 
přibližně 700 tis. Kč, z čehož materiálu  za 
cca 300 tis. Kč bylo vybráno před 
obchodním domem MAKRO. V hotovosti a 
na účet se vybralo doposud 217 tis. Kč. Tyto 
finanční prostředky byly a budou využity 

především na nákup technického vybavení 
– tlakových čističů, čerpadel, vysoušečů, 
elektrocentrál a postřikovačů. Část těchto 
prostředků byla použita k pokrytí nákladů na 
očkování dobrovolníků a nutných vedlejších 
výdajů spojených s dopravou a ostatním 
provozem celé akce. Na setkání 
dobrovolníků v Chotěborkách, které se 
konalo dne 27. až 29. 9. 2002 bylo 
dohodnuto, že zbylé peníze, cca 110 tis. Kč. 
budou použity na nákup pohlcovačů 
vlhkosti, které jsou v postižených oblastech, 
zejména v sychravých podzimních dnech, 
nejvíce potřeba a je jich nedostatek. Tyto 
pohlcovače vlhkosti budou do určených míst 
zapůjčovány a po vrácení budou připraveny 
na další případnou akci. 

Do pomoci se zapojilo 40 dobrovolníků. 
Z nich 28 pomáhalo přímo v postižených 
oblastech. Ostatní poskytli velmi účinnou 
pomoc při organizování sbírky 
v Pardubicích, a to zejména při 
organizačních záležitostech a při zajištění 
služeb ve sběrných místech. Kolik hodin 
práce během tří týdnů tito dobrovolníci 
odvedli se nedá spočítat. Jednalo se o 
stovky hodin intenzivní, obětavé a náročné 
činnosti, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. 

Děkujeme dobrovolným pomocníkům, 
dárcům, organizacím a všem, kteří se 
zapojili do pomoci při odstraňování 
následků povodní. 

Karel Tajovský - ředitel OCH Pardubice 

 

Oblastní charita Pardubice 
děkuje všem svým pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na práci všech jejích 
středisek během roku 2002. Přejeme vám požehnané svátky vánoční a mnoho lásky a sil do 
roku 2003. 
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JEDEN DÁREK NAVÍC 
Dětem a jejich rodičům 

Milé děti! 
Napsaly jste si už Ježíškovi o dárky? Myslím 
si, že určitě ano. A možná máte i promyšlené, 
komu vyrobíte nebo koupíte dárek vy a 
Ježíškovi tak pomůžete udělat mamince, 
tatínkovi a třeba ještě někomu dalšímu 
radost. On k vám má ale ještě jednu prosbu. 
Rád by obdaroval i chudé děti v Indii, o které 
se starají řádové sestřičky na misiích. Tyto 
děti chtějí chodit do školy jako vy, naučit se 
číst, psát a počítat. Určitě si také rády kreslí, 
modelují, hrají, ale jejich rodiče jsou chudí a 
nemají na pomůcky peníze. Můžete jim udělat 
radost vy? Můžete připravit pro jedno takové 
dítě z Indie jeden dárek navíc? Pokud ano, 
můžete takový dárek s sebou vzít do 
klášterního kostela na mši svatou pro děti 
a rodiče a dárek přinést v obětním průvodu 
přímo Pánu Ježíši. Ministranti ho dají pod 
stromeček a pomocníci z Charity zařídí, aby 
byly dárky odeslány na to správné místo. 

 

Milí rodiče!  
Povzbuďte své děti k tomuto dobrému skutku 

a pomozte jim dárek pořídit a připravit. 
Uděláte tak radost nejen chudým dětem, ale 

velký kus z ní zůstane i ve vaší rodině.  

Co je nejvíce potřeba? Školní pomůcky - 
tužky, propisovačky s náhradními náplněmi, 
pastelky (voskové nebo plastic color či jiné, 
ne dřevěné - cestou by se mohly polámat), 

ořezávátka, gumy, modelína, nůžky, lepidlo, 
barevné papíry, omalovánky, lehké malé 

hračky, malé krabičky s puzzle, sešity, bloky, 
obrázkové malé knížky (bez textu) apod. Vše, 
co vás napadne a pomáhá rozvíjet myšlení a 

tvořivost dětí. Pro cenu poštovného je 
důležitá váha dárku. Čím lehčí a užitečnější, 
tím lépe (za 100 g váhy se platí cca 9 Kč na 

poštovném). Charita přivítá i příspěvky na 
poštovné, které mohou být vloženy do dárku 

nebo misijní kasičky naproti vchodu do 
klášterního kostela vpravo.  

Kdo se nedostane do klášterního kostela a 
chtěl by přispět dárkem nebo příspěvkem na 
poštovné, můžete tak učinit buď v kanceláři 
Charity - V Ráji 732 (Na Skřivánku) nebo na 

faře, nejlépe ve středu dopoledne i 
odpoledne, kdy je v misijním skladu paní 

Jiroutová. 

Marie Zimmermannová, tel. 466304048, 
723992244 

Blíží se opět Tříkrálová sbírka v naší farnosti. Prosíme 
Vás o spolupráci. Jde o to, zda byste mohli obětovat jedno 
volné půldne mezi 4. a 7. lednem 2003. Bez Vaší pomoci 
nejsme schopni tuto sbírku uspořádat po celých 
Pardubicích. Potřebujeme dospělé jako průvodce 
kolednických skupinek a samozřejmě děti a mládež jako 
koledníky. Přihlaste se nejpozději do příští neděle 22.12. 
na faře nebo přímo u Oblastní charity Pardubice (tel. 
466335026), která celou akci zajišťuje. Děkujeme za Vaši 
ochotu. 

Ve spolupráci s duchovní správou ředitel Charity Karel 
Tajovský 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Středa Cvičení maminek s dětmi salesiánské střed. 9:30 hod. 
Čtvrtek Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
 Farní knihovna fara 16 - 18 hod. 
Pátek Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 
DALŠÍ AKCE 

Čt 19.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Předvánoční zpovídání sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 - 16 hod. 

16 - 18 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
Ne 22.12. Koncert sboru „Zvoneček“ klášterní kostel 17:00 hod. 
Út 24.12. Betlémské světlo klášterní kostel 14 - 16 hod. 
St 25.12. Slavnost Narození Páně program bohoslužeb (viz přehled) 
Čt 26.12: Svátek sv. Štěpána (slouží Mons. D. Duka OP) sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
Čt 2.1. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 4.1. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 5.1. Koncert pro účastníky „Tříkrálové sbírky“ sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
Po 6.1. Svátek Zjevení Páně   
St 8.1. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 16.1. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 10. ledna 2003, příští číslo vyjde 19. ledna 2003. 

po 13. 1. v 18:00 hod., kostel 
sv. Jana  

 
Václav Vacek:  

Maria podle biblického podání 
Výklady textů Bible o Marii – svatba v Káni Galilejské, zpráva o Zvěstování. 
Po přednášce bude následovat bohoslužba. 
 

V PARDUBICKÉ NEMOCNICI A V DOMOVĚ DŮCHODCŮ EXISTUJE DUCHOVNÍ SLUŽBA 
V nemocnici zatím jen na požádání, v Domově důchodců bývají i mše svaté každých 14 dní ve 
čtvrtek v 15.00. Rozpis je v kalendáři. 
• V nemocnici tuto službu koná P. Jaromír Bartoš, na vyžádání na tel. čísle 466 512 576 či na 

mobil 724 221 591. 
• V Domově důchodců u kostelíčka P. Antonín Sokol, tel. číslo 466 264 601 nebo  mobil  604 

834 176. 

 
 
 Poslední den v roce 31.12. slaví narozeniny Mons. Antonín Duda a 

P. Antonín Sokol, kterým přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
 


