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JEDNOTA KŘESŤANŮ
Měsíc leden je každoročně zaměřen na úsilí o jednotu křesťanů.
Celý modlitební týden je zarámován památkou „Panny Marie, Matky jednoty křesťanů“ a svátkem
„Obrácení sv. Pavla“. Zdá se mi,
že obě osoby, jak
Panna
Maria, tak apoštol
Pavel, jsou pro
budování jednoty
mezi křesťany víc
než povolány.

Panna Maria už
tím, že sama
KULTURNÍ AKCE str. 7
svým
„Ano“
vytvořila
hluSALEZIÁNSKÉ
bokou
jednotu
STŘEDISKO
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s Bohem a k
• Akce a činnosti v měsíci
této jednotě
lednu a únoru 2003
jistě
svým
• IX. ročník plesu mladých
životním
CHARITA – MISIE str. 9-10 p o s t o j e m
• Zpráva o průběhu tříkrá- ukazovala
i druhým
lové sbírky
cestu.
• Poděkování
Ukazo• Balení balíků a třídění
vala taznámek
ké, že
• Dopisy z misií
p ř i
DUCHOVNÍ
sjednoHUDBA….……. str. 11
cování s Bohem je
• Občasník pro duchovní
možno zcela vážně očekávat Bohudbu
ží odpověď v pomoci, která může
• Příprava k prvnímu sv. mít i podobu zázraku, jak se to stapřijímání
lo např. na svatbě v Káně. Domnívám se, že úsilí o jednotu mezi
KALENDÁŘ …….. str. 12
lidmi – křesťany nebude slavit
• Pondělní večery
úspěch, pokud tomuto úsilí nebude
• Blahopřání
předcházet snaha o sjednocení
každého z nás s Bohem. Nerozumím tím ani tak „galantní“ postoj
vůči Bohu, ale spíše náš upřímný a
vděčný obdiv k našemu Otci. Zdá
se mi, že právě tímto obdivem je
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prodchnut chvalozpěv Magnifikat,
který zaznívá z úst Marie, když
čteme Lukášovo evangelium.
Svatý Pavel zase ukazuje hluboké
misijní srdce, které hluboce bije
pro své soukmenovce, a proto jejich odmítání může správně pochopit jako Boží vybídnutí k hlásání evangelia
mezi pohany
a
ne
jako
Boží trest
na Židy. A
podle toho
také jedná v
celém svém
životě.
I
vlastní epizoda
Pavlova
obrácení ukazuje na to, že
nepochopení a
pronásledování
lidí je důsledkem
nepochopení jednání samotného
Krista a tím také
jeho pronásledování. Vždyť Ježíšova
slova „Šavle, Šavle,
proč mě pronásleduješ?“ na
to ukazují. Proto sv.
Pavel ve svém chvalozpěvu na
lásku píše, že kdyby neměl lásku
je jako dunící kov a zvučící zvon.
A tak na počátku tohoto roku se
tímto úsilím o jednotu cítím vybízen k přemýšlení o svém vztahu a
obdivu k Bohu a také do jaké míry
vytvářím pokojné a radostné soužití s lidmi, zvláště s těmi nejbližšími.
P. Ing. Josef Trochta

Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PARDUBICE
V ROCE 2002
Příjmy

Kč

Nájemné

Výdaje

294 051,00 Mzdy a ostatní srážky

Prodej majetku, úrok z term. vkladů
a ostatní „zdaňované“

2 698,00 Daň z příjmu zaměstnanců

Sbírky

980 385,60

Příjmy za církevní úkony a činnosti

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

2 400,00 Bohoslužebné výdaje

Dary fyzických a právnických osob tuzemské i zahraniční

226 855,00 Režijní výdaje

Úroky z vedení běžného účtu

1 012,28 Opravy památek

Příspěvek z diecézie

0,00 Opravy ostatní

Příspěvek obecní, okresní a státní

1 788 000,00

Náhrady škod

Odeslané sbírky a příspěvky
diecézi

12 600,00 Dary a charitativní výdaje

Ostatní příjmy

138 265,10

Daň z příjmu práv. osob, z nemovitostí,

Minusový rozdíl příjmů a výdajů (170 779,32 Kč)
zatím uhrazen půjčkou z farnosti Mikulovice
P ř í j m y celkem

Zálohová daň z příjmu (i s úrokem term. vkladů)

20 829,00
79 095,00
52 283,40
551 918,90
2 313 530,00
16 646,50
144 666,00
191 426,00
0,00
487,00
25 000,00

Ostatní výdaje

96 348,50

ODESLANÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY
na bohoslovce

25 000,00 Kč

na misie

24 050,00 Kč

na charitativní účely

12 504,00 Kč

„Svatopetrský haléř“

22 778,00 Kč

na potřeby diecéze + kontribuce

60 334,00 Kč

celkem

144 666,00 Kč
DARY, SBÍRKY, PŘÍSPĚVKY - CHARITA
120 626,00 Kč

Dary fyzických osob – povodně

38 700,00 Kč

Dary - adopce, trapisté, misijní a pod.

32 100,00 Kč

celkem

191 426,00 Kč

Celkem odeslané sbírky z farnosti:

336 092,00 Kč

Všem přispívajícím do sbírek Pán Bůh odplať!
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124 816,00

Nákup dlouhodobého majetku

3 446 266,98 V ý d a j e celkem

Povodňová sbírka v kostelech (25.8.02)

Kč

3 617 046,30

Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
USKUTEČNĚNÉ OPRAVY KOSTELŮ V ROCE 2002.
V roce 2002 se dokončily opravy kostela sv. Jana Křtitele, odvětrání základů a sanační
omítky soklu.
V kostele sv. Jiljí v Pardubičkách se dokončily vnější opravy, odvětrání základů, sanační
omítky a nátěr vnějších omítek.
Pokračovalo se i na Kostelíčku, opravy na vlastním kostele, a to novým krovem,věžičkou a
novou krytinou střechy na kostele.
Následující tabulka vysvětluje, odkud se čerpaly prostředky na opravy.
Podíl vlastníka díky příspěvku od Apoštolského Exarchátu a vlastní brigádnické činnosti se
podařilo snížit víc než o sto tisíc Kč.

Přehled finančních podílů při opravách kostelů v Pardubicích v roce 2002
Sv. Jan Křtitel

210.000,-

Kostelíček

Sv. Jiljí

Celkem

738.000,-

290.000,-

Státní příspěvek přes Okresní
úřad Pardubice:
1,238.000,-

200.000,-

150.000,-

Příspěvek Krajského úřadu:
350.000,Příspěvek Magistrátu města
Pardubic:

200.000,-

Podíl
56%

16%

9%

200.000,-

84.000,-

256.400,-

79.540,-

Podíl vlastníka
Ř.k. farnost Pardubice:

19%

419.940,-

294.000,-

1,394.400,-

519.540,-
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Součet faktur:
2,207.940,-

100 %

VZDĚLÁVÁNÍ
P. Vladimír Slámečka

Jak reaguje Církev na společenské změny posledních deseti let
(pokračování z minulého čísla)

Nastínil jsem velmi stručně
problematiku vztahu církve ke
společnosti, platnou v jakékoliv době. Pokusme se nyní
shora uvedené aplikovat na
situaci v naší zemi. První oblastí, na kterou bych se rád
zaměřil (a podotýkám, že laicky a nesystematicky), je oblast politiky. Sám termín
křesťanská politika, se kterým
se v této souvislosti často setkáváme, je zavádějící podobně jako např. termín křesťanská filosofie. Zcela zběžně
bychom mohli křesťanskou
politiku charakterizovat jako
politiku, ovlivněnou a formovanou křesťanským pohledem
na svět; jako politiku, snažící
se prosazovat křesťanské ideály; jako politiku, snažící se o
takový model společnosti, jehož základním etickým imperativem bude imperativ evangelia. Ponechám na vlastní
úvaze posluchače, resp. čtenáře, které politické subjekty v
naší zemi tomuto vymezení
odpovídají. V této souvislosti
bych rád zmínil jednu alarmující skutečnost: v naší zemi už
dlouhou řádku let nevycházejí
křesťanské noviny. Je paradoxní, že za minulého režimu byť s pochopitelnými omezeními - jsme měli k dispozici denní tisk, vydávaný křesťansky
orientovanou politickou stranou. Dnes, v době svobody,
jsme odkázáni na více či méně liberální sdělovací prostředky, jejichž postoj k církvi
je přinejmenším problematizovatelný. Naproti tomu má ale
církev prostor ve veřejnoprávním rozhlase nebo televizi;
pracují u nás desítky křesťanských nakladatelství, vydávající ročně stovky knih, časopisů,

úspěšně působí křesťanská
rozhlasová stanice.
Do oblasti politiky spadají i
daleko závažnější otázky, dotýkající se naší země: členství
v Evropské unii, členství v Severoatlantické alianci, práva a
povinnosti z toho vyplývající.
Jsme morálně připraveni dostát svým závazkům a zároveň se bránit těm skutečnostem, které odporují Božím zákonům?
Jako další oblast vidím
prostor, který se otevřel demokratickými změnami po
roce 1989. Tato oblast úzce
souvisí s politikou; přináší
však řadu specifických problémů. Jedním z nich je i často
diskutovaná otázka restitucí
církevního majetku. Společnost, ovlivněná socialistickým
myšlením, je na ní nepochopitelně citlivá a politici ji často
zneužívají ke svým cílům. Církev je prezentována jako nenasytná hamižnice, deroucí se
bezohledně o hmotné statky.
Že je potřebuje k tomu, aby
mohla plnit poslání, které od ní
táž společnost očekává, se
samozřejmě cudně zamlčuje.
Život ve svobodné společnosti
však s sebou přináší i mnoho
jiných problému. Jedním z
nich je např. otázka tzv. registrovaného partnerství, která v
současné době znepokojuje
církev a křesťanské politiky v
naší zemi. Naše argumentace
je však v mnoha případech
nepromyšlená a nepřesvědčivá, často i tendenční, čímž
samozřejmě ztrácíme hodnověrnost v očích našich nevěřících bližních. Jiným případem,
byť eticky mnohem méně kontroverzním, je euthanazie či
často diskutovaný a politicky
zneužívaný potrat. Ve všech
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případech ale platí, že často
neprofesionální řešení těchto
a podobných otázek zastiňuje
radostnou zvěst, jejíž hlásání
je naším prvořadým úkolem.
Máme sklon vidět problematiku lidského života černobíle,
přičemž skutečnost je mnohem náročnější! Bojíme se
vstoupit - byť jen myšlenkově do komplikovaných a neprozkoumaných oblastí a proto je
mnohdy předem odsuzujeme.
Existuje celá řada tabu, která
raději ani neotvíráme, přičemž
jejich řešení (či alespoň rozumný názor) by se od nás,
učedníků Kristových, očekávalo především.
Třetí a poslední oblastí, kterou
zmíním, je oblast nových objevů a technologií. Jde o ty
výsledky vědy a výzkumu, které přinášejí etické problémy,
zejména z oblasti medicíny.
Možnosti, které dnes lékařská
věda nabízí, především na
počátku a na konci lidského
života, jsou často eticky kontroverzní. Zdaleka už nejde
jen o umělou antikoncepci nebo asistovanou reprodukci;
moralisty dnes znepokojují
takové skutečnosti, jako klonování člověka, „výroba“ náhradních orgánů z naklonovaných
lidských embryí a vůbec metody genového inženýrství, aplikované na člověka. Eticky
neméně zajímavý je i vývoj
nových zbraní, vztah nových
technologií k životnímu prostředí či výzkumy na zvířatech. To jsou jen některé z
oblastí, které bychom mohli
zahrnout pod třetí bod našeho
zamyšlení.
Jaký bychom měli učinit závěr? Církvi - a to nejen té naší
partikulární - bývá často vyčí(Pokračování na stránce 5)

VZDĚLÁVÁNÍ
(Pokračování ze stránky 4)

tána určitá nepružnost v reakcích na otázky, které doba přináší. Jistě, často je to pravda
a církev svoji opožděnou reakcí nejen ztrácí, ale mnohdy i
zaviní další nepříjemnosti. Nesmíme přitom ale zapomínat,
že církev žárlivě střeží pravdu,
kterou jí jednou provždy předal její Mistr a Pán, a že má cit
i pro sebenepatrnější odchylku
od této pravdy, jejíž tolerování
by mohlo v konečném důsledku znamenat katastrofu. Je
snadné nebrat hlas učící církve vážně nebo ji dokonce odsoudit; je to však krátkozraké
a ve svém důsledku stejně
škodlivé, jako naopak přejímat
vše sektářsky bez vlastního
promýšlení.
Hodnotíme-li chování katolické
církve v naší zemi za minulých
13 let svobody, hodnotíme
vlastně celou naši společnost,
neboť i my - věřící lidé - jsme
jejími členy se všemi klady i
zápory. Ohlédneme-li se nazpět, vidíme, že se mnohé podařilo. Přes všechny oprávněné výtky naše společnost i naše církev vzkvétá! A buďme
trochu tolerantní. Nezapomínejme, že do řídících funkcí
jak v církvi, tak v celé společnosti usedli lidé, kteří neměli
mnohdy zkušenosti ani vzdělání, a přesto se jim mnohé
podařilo. Kritizovat umí každý,
ale už málokdo si uvědomí, že

Tomáš Halík - Politické aspekty náboženství
Běžně se má zato, že náboženství a politika by měly
být zcela oddělené a ne
související. Tato přednáška
chce naopak ukázat, že
spolu musí souviset.

pokusy o založení bratrského společenství (řády) i s
demokratickými rozhodovacími procesy. Tyto principy
však nikdy nebyly uskutečněny stoprocentně.

Politika je zejména profesionální spravování moci. Politika v širším slova smyslu je
dimenzí lidského života stejně jako náboženství, stejně
jako smysl pro umění, krásu, humor apod. Všechny
tyto rozměry mohou být u
člověka různě rozvinuté.
Náboženství zcela oddělené od života člověka ve
společnosti je stejně absurdní jako politika oddělená od života; to vede k deformacím a absolutistickým
náladám. Tyto dimenze života musí být kultivovány.
Politika, která si přisvojuje
náboženské rysy, vidí v náboženství konkurenta.

Při zmínce o vztahu náboženství a politiky se dnešnímu člověku většinou vybaví
princip oddělení církve od
státu. To bylo v historii jistě
velmi důležité. Dnes už ale
ani stát ani církev nemají
monopol na politiku či náboženství. Pro mnoho lidí už
dnes není tak důležité, do
jaké denominace patří, v
kterém státě žijí nebo kterou politickou stranu volí.

V historii se vztah náboženství a politiky vyvíjel. Silnou
tradici má v celých dějinách
prorok, tedy někdo, kdo se
dokázal postavit proti pozemské autoritě (politice) a
její moc demaskoval.
Napětí na Západě mezi císařem a papežem předznamenává pluralitu západního
světa, na rozdíl od byzantského pojetí, ve kterém mělo naopak silnou tradici propojení ideové a světské moci. Na Západě se dokonce
objevuje pojetí autority jako
služby: kdo je největší, ať je
tím nejmenším, služebníkem. Tento rozměr je například v orientálním světě
zcela neznámý. Na Západě
také opakovaně vznikaly
5

V období sekularizace začal
převládat názor, že náboženství se bude postupně
stěhovat z veřejného života
do soukromí lidí. Dnes se
však ukazuje, že náboženství se do politiky vrací: například málokterý konflikt ve
světě dnes nemá žádný náboženský motiv. Vztahy náboženství a politiky se tedy
proměňují a bude tomu tak i
nadále.
Výtah z přednášky pořádané 6. 11. 2002 na Univerzitě
Pardubice pořídili Pavel
Franc a Jan Kohl.

VZDĚLÁVÁNÍ
PETR KOLÁŘ - JAK DNES ČÍST BIBLI
PÍSMO SVATÉ - SLOVO BOŽÍ V LIDSKÉ PODOBĚ
Mnoho dnešních čtenářů bible
se svým vztahem k Písmu a
tím také k Bohu zápasí: Jak je
to se stvořením světa za sedm
dní, když přírodní vědy mluví o
evoluci? Jak to, že Mojžíš v
jedné z pěti knih Starého Zákona popisuje vlastní smrt a
pohřeb? Atd... Podobné otázky se pro tyto lidi týkají přímo
věrohodnosti Písma svatého a to není žádná maličkost.
Při čtení přistupujeme ke knihám s určitou představou o
tom, co od nich můžeme čekat. Obvykle si to neuvědomujeme, ale stačí vzít obyčejný
novinový článek z MF Dnes a
je patrné, že bude plně srozumitelný pouze dnešnímu Čechovi. Už Číňan bude mít problémy s porozuměním samotnému názvu novin a člověk ze
zcela jiné doby a civilizace by
se musel ke smyslu článku
pracně prokousávat studiem
všemožných souvislostí.
U bible je situace ještě komplikovanější. Nejde tu vůbec o
jednu knihu, ale o texty zhruba
stovky různých autorů, pocházejících z nejrůznějších kultur
v časovém rozmezí přibližně
osmi set let; navíc obsahuje
mnoho literárních stylů
(meditace, modlitby, poezii,
dopisy, úvahy...). Hlavní „potíž
se čtením bible“ je ale v tom,
že jde o knihu inspirovanou,
která především mluví o Bohu;
na to je běžný čtenář nepřipraven.
Nesrovnalosti mezi podáním
bible a tím, co objevovaly přírodní vědy, vedly v minulosti
biblistiku až ke konfliktům s
autoritou. Trvalo dlouho, než
si křesťané uvědomili, že ve
skutečnosti jde o to, jak vlastně mají bibli číst. Až věroučná

konstituce o Božím zjevení
„Dei Verbum“ z poloviny 20.
století znamená obrat: správná četba musí podle ní brát
ohled na literární druhy biblických knih, mentalitu doby, kulturní prostředí atd. Člověk se
musí učit naslouchat hlasu
Božímu, který k němu skrze
biblické texty promlouvá.

Fundamentalismus
Pojem fundamentalismus znamená pokus o doslovné chápání Písma ve všech jeho detailech a podrobnostech. Fundamentalismus doslova „svádí
k sebevraždě myšlení“, protože vydává lidská slova za součást nebeského záměru.
Nejsme-li ochotni oprostit se
od fundamentalistického způsobu čtení bible, zůstáváme
zajati v moralizující četbě Písma a těžko se pak smiřujeme
s tím, že bible není nějakou
přesnou a chronologickou reportáží.

z Ježíšova života. Nejde mu o
přesný zápis toho, co se stalo
a jak se to stalo, ale o význam
událostí pro víru v Ježíše Krista, jinými slovy jde mu o Pravdu spásy. Je evidentní, že
sám Ježíš nic nenapsal, ani
nikomu nenadiktoval, že Nový
Zákon není sepsán z Božího
rozkazu, ani nebyl darován z
nebe jako například korán
v muslimském pohledu. Dostal
se k nám přes řecký text, je
tedy přímo povolán k tomu,
aby byl překládán, což s sebou přináší nutnost interpretovat. Na rozdíl od muslimů se
nemusíme bát jakékoli historické kritiky, když říká, že ten
či onen historický detail je zřejmě nepřesný nebo že to či
ono ani nemohlo být řečeno
samotným Ježíšem apod.

Pro fundamentalismus je důležité odmítnutí jakékoli hermeneutiky: každý inspirovaný text
musí mít jen jeden, dobře srozumitelný význam. Myšlenka,
že by nějaký text Písma nabyl
svého smyslu teprve ve světle
celého Písma a že jej přitom
lze číst několika odlišnými
způsoby, je fundamentalistům
zcela cizí.

Nehledejme okleštěná slova,
ale význam, který pro nás biblické texty mohou mít. Ježíš
v evangeliu není ani vymyšlený, ani nespadl z nebe. Psali o
něm lidé, které jeho myšlenky
nějakým způsobem oslovily a
kteří chtěli tento „poklad“
uchovat. Nebojme se těmto
lidem přiznat právo na interpretaci a nebojme se ani nad
biblí skutečně přemýšlet. Naše
přemýšlení má velký smysl a
otevírá nám prostor k tomu,
aby čtení bible vždy novým
způsobem oslovilo náš život.
Že nás budou trápit další a
další otázky? Ano, čím více
víme, tím více se musíme ptát.
Věřme ale, že jsou to otázky
nesmírně zajímavé a obohacující.

U zrodu křesťanského náboženství nenajdeme knihu, ale
činorodé společenství věřících, jednající pod vlivem Ducha Svatého. Evangelium není
stenogram, ani fotoalbum

(Výtah z přednášky Petra Koláře konané 9. 12. 2002 v rámci cyklu“ Pondělní večery u sv.
Jana“ pořídili Pavel a Veronika
Francovi. Celý text přednášky
lze nalézt na adrese http://
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K U LT U R N Í A K C E

OTEVŘENÝ KLUB
Jungmannova 2550
(budova bývalých jeslí), tel. 040/6510160
http://www.khk.cz/ok/

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
Sukova síň Domu hudby v Pardubicích
http://www.chamberphilpar.cz/

út 21. 1. 14:00 - 19:00 hod.
Panenka z kukuřičného šustí
Výtvarná dílna pro veřejnost. Velice stará lidová
technika, při které ženy vyráběly laciné figurky
jako hračky pro své děti. I dnes potěší malé i velké jako vhodný dekorační předmět nebo pěkná
ozdoba do bytu.
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč + materiál.

po 20. 1. 19:00 hod.,
út 21. 1. 19:30 hod.,
st 22. 1. 19:30 hod.
J. S. Bach: Suita h moll
J. S. Bach - A. Webern: Fuga ricercata
F. Busoni: Divertimento pro flétnu a orchestr
W. A. Mozart: Symfonie C dur "Jupiter" (pouze v
úterý)
Dirigent a sólista: Kaspar Zehnder (Švýcarsko)
– flétna

DIVADLO 29
Sv. Anežky České 29
Městská scéna pro otevřenou kulturu
http://www.divadlo.cz/divadlo29/

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO
U Divadla 50
http://www.vcd.cz

út 21. 1. 20:00 hod.
Slávek Klecandr - Protější břeh
Sólový koncert vůdčí osobnosti známé folkrockové skupiny Oboroh. Před dvěma lety vydal sólové
album s názvem Protější břeh, které bylo velmi
příznivě přijato kritikou i posluchači.
Vstupné 60 Kč.

1. - 9. 2.
Grand festival smíchu
V sedmnácti představeních tohoto ročníku festivalu vystoupí divadelní soubory z Českých Budějovic, Jihlavy, Brna, Uherského Hradiště a Ostravy, dále v doprovodném programu pražské Divadlo v Dlouhé, Divadelní studio Disk, Činoherní
studio Ústí nad Labem, soubor Buchty a loutky,
Divadlo EXIL, Divadlo VIZITA a další. Z bohatého
programu vybíráme:

so 25. 1. 19:00 hod.
Oldřich Janota
Koncert kytaristy Oldřich Janota s nadčasovou
hudbou na pomezí minimalistické a meditativní
hudby.
Vstupné 60 Kč.

út 4. 2. 8:30 hod. a 10:00 hod., Komorní scéna
Anežky české
Buchty a Loutky: Tři malá prasátka
ne 9. 2. 19:00 hod., Městské divadlo
Divadlo v Dlouhé: Jak jsem se ztratil aneb malá
vánoční povídka
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SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO
AKCE A ČINNOSTI
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE
LEDEN 2003
2. – 5. ledna

společenství

NÁVŠTĚVA DĚVČAT Z SHM PLZEŇ
Sasm Pce
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ PLZEŇ – PARDUBISasm Pce
CEV MALÉ KOPANÉ A V ODBÍJENÉ
VÝLET ANIMÁTOŘI
Luže-Homole u Chocně

3. ledna

sport

4. ledna

společenství

5. ledna

stolní tenis

III. STŘEDISKOVÝ TURNAJ

Sasm Pce

11. ledna 2003

kroužky

KURZ KERAMIKY - 1. ČÁST

Praha – Uhříněves

11. ledna 2003

kroužky

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – 1. ČÁST

Praha – Uhříněves

17. – 19. ledna

stolní tenis

1. BODOVACÍ TURNAJ

Ostrava

18. ledna 2003

sport

TURNAJ VE FLORBALE

Praha - Uhříněves

18. ledna

volejbal

AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA

Hradec Králové

18. ledna

společenství

50. VÝROČÍ OD SMRTI D. STUCHÉHO

Fryšták

19. ledna

rodiny

SETKÁNÍ RODIN Z FARNOSTI

Sasm

22. ledna

společenství

ORATOŘ PANA ŘEDITELE

Sasm Pce

24. - 26. ledna

kultura

OSLAVY SVÁTKU D. BOSCA

Sasm Pce

25. ledna 2003

kroužky

KURZ KERAMIKY - 2. ČÁST

Praha - Uhříněves

25. ledna 2003

kroužky

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – 2. ČÁST

Praha - Uhříněves

31. ledna

turistika

VÝLET DO MUZEA VOSKOVÝCH FIGURIN

Praha

ÚNOR 2003
1. února

kultura

IX. PLES SHM

Žďár nad Sázavou

2. února

šachy

ŠACHOVÝ TURNAJ “DOMINIKA SAVIA”

Sasm Pce

8. února

malá kopaná

TURNAJ DON BOSCO 2003

Sasm Pce

7. - 9. února

organizační

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ STOLNÍHO TENISU

České Budějovice

15. února

volejbal

TURNAJ SERIÁLU PĚTPÉ I.

Praha - Háje

16. – 22. února

prázdniny

KVILDA 2003

Kvilda

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.pardubice.sdb.cz.
IX. ročník plesu mladých, pořádaný Salesiánským hnutím mládeže, bude
1. února opět ve Žďáru nad Sázavou. Začátek je v 17:30 hod. v kostele sv.
Prokopa. Mši svatou bude sloužit biskup Karel Herbst. Začátek plesu je v
19:00 hodin v kulturním domě. Konec plesu je ve 2:00 hodin. Bude-li
dost zájemců (alespoň 40), Sasm zajistí dopravu autobusem (cena
na osobu 110,-Kč, cena lístku v předprodeji také 110,- Kč). Další možnost dopravy je osobními auty.
Odjezd od střediska bude v 16:00 hod., návrat ve středu 2. února ráno
asi ve 4:00 hod. opět ke středisku. Po osobní domluvě je možné přespat
na středisku. Podrobnější informace ve středisku v út, čt, ne odpoledne anebo
na tel. čísle 608 554 447.

8

C H A R I TA — M I S I E
ZPRÁVA O PRŮBĚHU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Již
potřetí
proběhla
v Pardubicích a okolí charitní
Tříkrálová sbírka, která se každoročně koná na podporu charitního díla, tj. pomoci lidem v nouzi doma i
v zahraničí.
Tříkrálová sbírka byla v letošním roce poznamenána počátečním nedostatkem koledníků. Na sraz vedoucích skupinek, který byl
stanoven na 19. prosince, přišli tři vedoucí
v důchodovém věku. Většina školáků a studentů byla mimo Pardubice a tak zahájení
sbírky 3. ledna 2003 neprobíhalo příliš slavnostním způsobem. Jako první
vyšla
z Oblastní charity skupinka pod vedením
mladého muže rómského původu, kterému
zaměstnanci charity pomáhají při překonávání potíží souvisejících s jeho nelehkou životní situací. Doprovod mu
dělali další dva obyvatelé azylového domu. Jako další vyšli
do
ulic
koledníci
z „Domu na půl cesty“. Odpoledne se počet koledníků rozšířil o
3 skupinky z řad skautů a farníků. Opravdový nástup koledníků
nastal až v sobotu a
v neděli 4. a 5. ledna.
Od pondělí 6. do
středy 8. ledna chodili
ponejvíce koledníci z řad
dospělých.
Velmi významnou událostí
na podporu Tříkrálové sbírky bylo zorganizování cesty Tří králů, ztvárněné otcem biskupem Josefem Kajnekem a dvěma kaplany
P. Tomášem a P. Vladislavem, kteří se šli
poklonit k Betlému na Pernštýnském náměstí.

Za velkého úsilí při shánění koledníků se
nakonec podařilo naplnit přibližně stejný počet pokladniček jako v minulém roce. Výsledek sbírky by se měl rovněž minulému roku
přiblížit. Rozpečetění kasiček se bude provádět za přítomnosti zástupce Magistrátu
města Pardubic dne 21.1. 2003. Podrobná
informace o výsledku sbírky bude uveřejněna v příštím Zpravodaji Pardubických farnosti.
Děkujeme touto cestou všem, kteří při
Tříkrálové sbírce pomáhali. Jsou to především koledníci z řad skautek, zejména II. a
IV. oddílu, studentky z Domu mládeže při
zdravotní škole v Pardubicích, dále koledníci z měst a obcí Holice, Lázně Bohdaneč,
Sezemice, Dašice, Moravany, Plátenice,
Slepotice a Chotěborky. Dík patří i obecním
úřadům dalších obcí, které se také do sbírky
zapojily. Rovněž děkujeme našim chrámovým sborům a sólistům
za provedení překrásného
koncertu, na kterém bylo
vybráno 3 950,- Kč. Především pak děkujeme
všem dárcům, kteří
naši činnost svým
příspěvkem podpořili.
Získané
finanční
prostředky půjdou
převážně na dokončení
přípravných prací „Domu
pokojného
stáří“
v Rosicích nad Labem,
na nově zřízené středisko asistence u dětí
s postižením “Pavlík“ a na podporu střediska „Vozíčkář“. Prostředky získané
v Chotěborkách budou použity na opravu
tamního charitního zařízení.
Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský

Poděkování za „Jeden dárek navíc“
Třicetpět balíčků s dárky, především školními potřebami a hračkami, se sešlo pod vánočním stromečkem v klášterním kostele. K tomu bylo zabaleno i
700 Kč. Naše děti a jejich rodiče či prarodiče tak vyjádřili solidaritu
s chudými dětmi z Indie. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podíleli i za
ochotu P. Vladimíra Brokeše, který se o provedení sbírky postaral.
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C H A R I TA — M I S I E
Balení balíků a třídění známek v první polovině roku 2003
Díky štědrosti mnohých dárců stále můžeme odpovídat na potřeby lidí v misijních stanicích, s nimiž
jsme již řadu let v kontaktu, a tak bude i letos program pracovních setkání na faře obvyklý. Spoléháme na výdrž vás, kteří pravidelně chodíte pomáhat, a doufáme, že se přidá i někdo další. Rádi vás
zaškolíme při přípravě balíků k odeslání i při třídění známek.
Setkání na faře jsou vždy 3. středu v měsíci od 15ti hodin, pracuje se asi dvě hodiny, lze tedy přijít i
později. Balíky se odesílají z pošty 2 u nádraží týden po jejich zabalení na faře, také ve středu od 15
hod., sraz před budovou pošty. Termíny:
únor
březen
duben
květen

– 19. 2.
26. 2.
– 19. 3.
– 16. 4.
23. 4.
– 21. 5.

– balení na faře
– odesílání z celnice
– třídění známek na faře
– balení na faře
– odesílání z celnice
– třídění známek na faře.

Děkujeme všem za pomoc a prosíme o modlitbu za duchovní užitek této práce.

DOPISY Z MISIÍ - POZVÁNÍ K „NENÁSILÍ“
Před Vánocemi došly na adresu Charity opět dopisy z misijních stanic, kam posíláme pravidelně balíky.
Obsahovaly hlavně poděkování za veškerou pomoc a přání do nového roku. Benediktýni z Ugandy
děkují za brýle a oznamují, že se jim podaří rozšířit kliniku a budou ošetřovat nemocné nejen z Ugandy,
ale i ze sousedních zemí. Brýle tedy neustále potřebují. Sestry salesiánky z Indie připsaly i tuto zprávu,
k níž se můžete připojit:
Dvěstě salesiánských sester Dona Boska, které se zúčastnily v Římě celosvětového shromáždění, jehož tématem bylo „Evangelium občana“, zaslalo otevřený dopis, přeložený do 25 jazyků, svým 15 000
sestrám na celém světě. Žádají je o spojení se v gestu pro mír.

Vážené sestry,
Během posledních několika dnů, kdy jsme diskutovaly o praktických cestách, jak prožívat Evangelium v našich životech, jsme došly k závěru, že bychom měli silně a naléhavě učinit pro podporu
míru.
Nechceme dělat prohlášení nebo výzvy, které jsou obvykle ignorovány. Spíše se chceme spojit, abychom pomohly rodičům, jejichž děti jsou zabíjeny a oni jsou bezmocní, a také k volání dětí a mladých lidí, kteří nikdy nepoznali, co je to mír.
S vědomím odpovědnosti k tomuto volání se připojujeme k návrhu mezinárodního Katolického mírového hnutí, abychom pozdravení pokoje při mši svaté chápaly jako slib svého nenásilí.
Toto je osobní závazek:
Jde o každodenní způsob života, jaký křesťané žili po staletí, když si opětovně připomínali Ježíšova slova: „Blahoslavení jsou tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími dětmi.“
Doufáme, že všechny ženy, muži a mladí lidé, které v našich komunitách vzděláváme, si vyberou
cestu nenásilí. Tímto způsobem můžeme pomoci uskutečňovat nový život ve světě, který bude přinášet kulturu míru.
4. října, na svátek sv. Františka z Assisi, tvůrce míru, budou salesiánské sestry z celého světa vyzvány, aby strávily celý den modlitbou a postem za dar míru.
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DUCHOVNÍ HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.10
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 2.ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA (4)
Barokní hudba, jak světská tak duchovní, vyjadřovala věrně ducha i životní styl své doby a lze
říci,že oba typy byly velmi příbuzné kompozičními postupy a hudebním charakterem.To se mělo
v příštím období změnit. V období rodícího se
hudebního klasicismu, zhruba od čtvrtiny
18.století, se změnila společenská situace, objevily se nové filozofické směry a jiné bylo i postavení hudby. Lidé měli zájem spíše o světské
hodnoty a problémy, byl zdůrazňován racionalismus a individualismus, u umělců pak snaha po
svobodné tvorbě a existenční nezávislosti na
šlechtě i církvi. Hudba této doby byla silně ovlivňována tzv. Neapolským stylem
s nejvýznamnějším představitelem G.B. Pergolesim, autorem slavného Stabat Mater. Tento vliv
přinesl do duchovní hudby vliv opery - árie, dueta, potlačoval kontrapunkt ve prospěch homofonie a zdůrazňoval virtuozitu. Hudebním centrem
Evropy se stala Vídeň, se syntézou italského,
německého, potažmo českého fenoménu. Na
těchto základech vyrostli i slavní vídeňští klasikové – J. Haydn, W.A. Mozart a L.van Beethoven, za Čechy jmenujme alespoň F.X. Brixiho.
Těžiště jejich tvorby a převážné většiny současníků bylo již v hudbě světské, ale svou skutečnou uměleckou zralost, osobní víru i schopnost
přesvědčivě zhudebnit text, prokázali ve

skladbách duchovních. Nejfrekventovanějšími
latinskými duchovními texty bylo mešní ordinarium a části propria. Mše komponovaná
„úsporným“ způsobem - missa brevis má kratší
části s neopakovaným, někdy i zkráceným textem, je jedním typem mešních skladeb oproti dílům velmi rozsáhlým (např. J. Haydn Theresienmesse, W.A. Mozart Reguiem či L. van Beethoven Missa solemnis), jejichž provedení při liturgii
je náročné a někdy (z časových i liturgických důvodů) neproveditelné. Církev několikrát vystoupila proti některým podobám figurální hudby
v chrámech, poprvé už v 17.století. Roku 1749
papež Benedikt XIV. v encyklice Annus qui požaduje odstranění divadelních a světských prvků
v hudbě a srozumitelnost textu. Jeho zákaz používání trubek a bubnů-tympánů, které byly považovány za nástroje vojenské, byl na žádost císařovny Marie Terezie pro země rakouského mocnářství v roce 1767 zmírněn, neboť v nich byly
ve velké oblibě. Také rozměrné části mešního
ordinaria např. Sanctus, Benedictus byly hrány
odděleně-Benedictus po pozdvihování.S touto
tradicí se můžeme setkat i dnes např.
v Německu,ale 2. vatikánský koncil jasně požaduje přednes kánonu celebrantem nahlas, což
tuto praxi vylučuje.
(Pokračování příště)

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe;
kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky." (Jan 6.51)
Má-li k nám přijít vzácná návštěva, připravujeme se na její příchod co nejpečlivěji. Chystáme pohoštění, uklízíme byt, abychom i takto vyjádřili svou radost a úctu k té návštěvě.
Právě tak se připravujeme, má-li do našeho srdce přijít Pán Ježíš.
Prvním přijetím svátosti Eucharistie získává dítě podíl na plnosti svátostného křesťanského života. I když jde o slavnostní příležitost, mělo by dítě pochopit, že nejde jen o vnější
slávu, ale i o jeho zodpovědnost pro budoucnost. Jak se co nejlépe připravit na přijetí Pána Ježíše? Pečlivě se na svátost připravit a rozvinout v dítěti úctu a lásku k Eucharistii.
Kdo by měl zájem připravit své dítě na setkání s Pánem Ježíšem v Eucharistii, ať přihlásí
své dítě na přípravu, která bude zahájena 10. února 2003 a zakončena mší svatou
v neděli 15. června 2003 na slavnost Nejsvětější Trojice.
Přihlášky budou k dispozici v kostelech a na farním úřadě. Výuka bude probíhat pravděpodobně v pondělí 16-17 hod a ve čtvrtek 17-18 hod. Podrobnosti můžete konzultovat s P.
Vladislavem Brokešem – tel: 777/82 11 82, mail: marijano@volny.cz nebo s ing. Ilonou
Fibichovou na tel: 736/447732.
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Úterý

Mariánský večer

Středa

Cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek

kostel sv. Jana

po mši sv.

salesiánské střed.

9:30 hod.

Farní knihovna

fara

16 – 18 hod.

Společenství dospělých

fara

20:00 hod.

Biblická hodina

fara

19:00 hod.

30.1. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Společenství mládeže

fara

19:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana

19:00 hod.
8 - 16 hod.
16 – 18 hod.
18:00 hod.

fara

14:30 hod.

Pátek

DALŠÍ AKCE
Čt
So

1.2. Večeřadlo Panny Marie

Ne

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Út

4.2. Pastorační rada

Čt

6.2. Zpovědní den

Po

10.2. J. Nečas: Biblické téma - přednáška

St

12.2. Seniorklub

Čt

13.2. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Společenství mládeže

fara

19:00 hod.

fara

15:00 hod.

St

19.2. MISIE - balení balíků

Pá

21.2. Uzávěrka příštího čísla farního Zpravodaje

Čt

27.2. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Společenství mládeže

fara

19:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

So

1.3. Večeřadlo Panny Marie

Ne

2.3. Vychází farní Zpravodaj

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 22. února, příští číslo vyjde 2. března 2003

po 10. 2. 18:00 hod., kostel sv. Jana
Jaroslav Nečas: Biblické téma
Výklad některého biblického textu. Téma bude upřesněno (viz http://vecery.misto.cz). Přednášející
působí jako evangelický farář v České Třebové.
Celý večer včetně přednášky bude rámován společnou modlitbou.

Narozeniny oslaví 30. ledna P. Vladislav Brokeš a 2. března P. Jaromír Bartoš.
Srdečně blahopřejeme a hodně požehnání do příštích let.

12

