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Jeremy se narodil s pokrouceným 
tělem, mdlým rozumem a chro-
nickou nevyléčitelnou nemocí, 
která ho po celé krátké mládí po-
malu zabíjela. Přesto se rodiče 
snažili poskytnout mu pokud 
možno normální život, a tak ho 
poslali do obecné školy 
svaté Terezy.  
Ve dvanácti letech byl Jere-
my teprve ve druhé třídě a 
bylo zjevné, že není scho-
pen dalšího vzdělání. Jeho 
učitelka, Doris Millerová, 
z něho bývala podráž-
děná. Často se v lavici 
svíjel, slintal a vydá-
val chrochtavé zvuky.  
Někdy však odpovídal 
jasně a zřetelně, jako 
by paprsek světla pro-
nikl do temných míst 
jeho mozku. Nicmé-
ně většinu času s 
ním měla učitelka 
trápení. Jednou zavo-
lala rodičům a požádala 
je, zda by nepřišli do školy.  
Když se Forresterovi tiše usadili 
do prázdných lavic, Doris jim řek-
la: "Jeremy ve skutečnosti patří 
do zvláštní školy. Není to vůči 
němu fér, že je spolu s dětmi, 
které jsou mladší a nemají s uče-
ním problémy. Proč tedy pokra-
čovat, když je tu už rozdíl pěti 
let?!"  
Zatímco paní Forresterová tiše 
slzami smáčela kapesníček, její 
manžel se chopil slova: "Slečno 
Millerová, tady v okolí není žádná 
škola tohoto druhu. A pro Jere-
myho by to byl strašný šok, kdy-
bychom ho z téhle školy vzali. 
Víme, že se mu tady líbí."  

Ještě dlouho po jejich odchodu 
seděla Doris ve třídě a zírala na 
sníh za okny. Zdálo se jí, že jeho 
chlad prosakuje až do její duše. 
Chtěla s Forresterovými soucítit, 
přece jen to bylo jejich jediné dítě 
a trpělo nevyléčitelnou nemocí. 

Ale nebylo to fér, 
aby ho nechávali v 
její třídě. Vždyť 

měla na starosti 
ještě dalších 18 žáků, 

a Jeremy výuku narušo-
val. A koneckonců, stej-

ně se nikdy nenaučí číst 
a psát. Proč tedy tím 
marným úsilím ztrá-
cet čas?  
Když tak situaci ro-

zebírala, najednou ji 
zalil provinilý pocit. 

"Ach, Bože," prones-
la nahlas, "já si tady 

stěžuji a přitom moje 
problémy ve srovná-

ní s tou ubohou rodinou 
jsou úplně nicotné! Po-

moz mi, prosím, abych 
měla s chlapcem víc trpělivosti."  
Od toho dne se usilovně snažila 
přehlížet jeho hlučné chování i 
netečnost. Jednou se pak Jere-
my dobelhal ke katedře, nehyb-
nou nohu táhnul za sebou.  
"Já vás miluju, slečno Millerová," 
zvolal až nepřiměřeně hlasitě na 
celou třídu. Školáci se začali hih-
ňat a Doris zčervenala. Koktavě 
ze sebe dostala: "Pr - proč, to je 
od tebe milé, Jeremy. Teď jdi, 
prosím, a zase si sedni."  
Přišlo jaro a děti se vzrušeně ba-
vily o nadcházejících Velikono-
cích. Doris jim vyprávěla o Ježíši 

(Pokračování na straně  2) 

CO BYLO V JEREMYHO VAJÍČKU?  
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a potom, aby zdůraznila myš-
lenku nového života, který se 
s jarem objevuje, dala každé-
mu dítěti velké umělohmotné 
vajíčko. "A teď," řekla, "chci, 
abyste si vzali vajíčko domů a 
dali do něho něco, co by zná-
zorňovalo nový život, a zítra 
ho přineste. Je vám to jasné?"  
"Ano, slečno Millerová!" odpo-
vídaly děti nadšeně - všechny 
kromě Jeremyho. Ten jen zau-
jatě poslouchal, ani jednou 
nespustil oči z její tváře. Do-
konce ani nevydával své ob-
vyklé zvuky.   
Rozuměl vůbec, co povídala o 
Ježíšově smrti a o vzkříšení? 
Pochopil zadání? Možná by 
měla zatelefonovat rodičům a 
vysvětlit jim úkol.  
Ten večer se jí však ucpal 
dřez. Volala domácího a hodi-
nu na něj čekala, než přijde a 
spraví to. Kromě toho musela 
ještě nakoupit v konzumu, vy-
žehlit halenku a připravit slov-
ní prověrku na příští den. Úpl-
ně zapomněla, že chtěla tele-
fonovat Jeremyho rodičům.  
Následující ráno přišlo do ško-
ly všech 19 dětí, se smíchem 
a spoustou řečí kladly vajíčka 
do objemného proutěného ko-
šíku na učitelčině stole. Když 
pak probrali matematiku, byl 
čas otevřít vajíčka.  
V prvním vajíčku našla Doris 
květinu. "Ach ano, květina je 
zcela jistě symbolem nového 
života," prohlásila. "Když rost-
linky vykouknou ze země, ví-
me, že jaro je tady." Dívenka v 
první řadě zamávala rukou. 
"To je moje vajíčko, slečno 
Millerová," vykřikla.  
Další vajíčko obsahovalo umě-
lohmotného motýla, který vy-
padal jako živý. Doris ho po-
zvedla. "Všichni víme, že hou-
senka se proměňuje a stává 
se z ní nádherný motýl. Ano, 
to je také nový život." Malá 

(Pokračování ze str. 1) Judy se pyšně usmála a hlási-
la: "Slečno Millerová, tohle je 
moje!"  
Z jiného vajíčka Doris vyndala 
úlomek skály s mechem. Vy-
světlila dětem, že mech také 
symbolizuje život. Ze zadních 
lavic se ozval Billy: "To mi po-
mohl tatínek," zářil radostí.  
Pak otevřela Doris čtvrté vajíč-
ko. Zalapala po dechu. Vajíč-
ko bylo prázdné! Určitě patří 
Jeremymu, pomyslela si. 
Ovšemže, nepochopil její po-
žadavek. Kdyby jen tehdy jeho 
rodičům byla zatelefonovala. 
Nechtěla se ho dotknout, a tak 
vajíčko pokojně odložila stra-
nou a vzala jiné.  
Vtom se ozval Jeremy: 
"Slečno Millerová, nebudete 
mluvit o mém vajíčku?"  
Doris, celá zmatená, odpově-
děla: "Ale Jeremy - tvoje vajíč-
ko je prázdné!" Podíval se jí 
přímo do očí a jemně řekl: 
"Ano, vždyť Ježíšova hrobka 
byla taky prázdná!"  
Čas se zastavil. Když se Doris 
vzpamatovala, zeptala se: 
"Jestlipak víš, proč byla hrob-
ka prázdná?"  
"Ano, ano!" vykřikl. "Ježíše 
zabili a položili ho tam. Ale 
potom ho jeho Otec zase vy-
zdvihl!"  
Zvonilo na přestávku. Zatímco 
děti radostně běžely na školní 
dvůr, Doris plakala. Chlad v 
jejím nitru dokonale roztál.  
O tři měsíce později Jeremy 
zemřel. Ti, kdo se s ním šli 
naposledy rozloučit do obřadní 
síně, se s překvapením dívali 
na 19 vajíček položených na 
horní části rakve. Všechna 
vajíčka byla prázdná. 

Ida MaeKempelová  
Převzato z knihy: „Slepičí polévka 

pro křesťanskou duši“. 
 
Požehnané prožití velikonoč-
ních svátků přejí Vaši kněží 

SETKÁNÍ RODIN A DĚTÍ  
PARDUBICKÉ FARNOSTI  

5. ČERVNA 2004 
 
Jak si jistě vzpomínáte, tak jsme 
v minulém roce pořádali 
v Salesiánském středisku první 
Setkání rodin a dětí. Vloni 
v červnu se zúčastnilo přes 30 
rodin a mnozí vyjádřili zájem o 
opakování tohoto setkání. 
 
Z tohoto důvodu jsme ve spolu-
práci se salesiány naplánovali 
toto setkání na sobotu 5. června 
2004 opět do prostor střediska. 
Chceme opět pro děti připravit 
zábavné dopoledne a pro dospě-
lé kvalitní přednášky. Rádi by-
chom připravili společný oběd a 
odpoledne bychom měli kulturní 
program. Večer zakončíme 
u táboráku a něco opečeme… 
 
Pro letošní rok přislíbil přednášky 

MUDr. Dr. Mgr. Maxmilian J. 
Kašparů, 

psychiatr v naší vlasti zvučného 
jména. Rádi bychom ho požádali 
o téma zaměřené na rodinu a 
výchovu dětí. Užitečné by však 
byly vaše otázky a dotazy, které 
by nám pomohly dobře definovat 
téma. Předpokládá se také dis-
kuse. 
 
Jak se tedy připravit? Přinášíme 
informaci o tomto setkání 
v předstihu, abyste měli možnost 
do svých kalendářů zaznamenat 
datum 5. června 2004 jako ob-
sazené. Dále si připravte otázky, 
náměty, návrhy, které můžete 
zaslat nebo zavolat. 
 

Za organizační tým 
Vladislav Brokeš 

marijano@volny.cz 
tel: 777/82 11 82 

mailto:marijano@volny.cz
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VÍKEND BIŘMOVANCŮ V PŘÍCHOVICÍCH 

Už to bude pět měsíců, co se scházíme každých 
čtrnáct dní na přípravě na biřmování. Protože pro-
gram je nabitý a není moc pro-
storu poznat se lépe mezi se-
bou, vyrazili jsme pod dohle-
dem P. Vládi a S. Kašpara 
v pátek 12.3. do Příchovic. Úče-
lem cesty nebylo jen navzájem 
se seznámit, ale i poznat život 
diecézních center mládeže jako 
je například i Vesmír.  
Plni očekávání, co se vlastně 
bude dít, jsme okolo osmé hodi-
ny večerní vstupovali do velké 
fary „Křižovatka“. Hned prvním 
překvapením bylo zjištění, že tu 
nebudeme sami. Vyskytovalo 
se tu totiž něco kolem 70 mla-
dých lidí, kteří se přijeli rozloučit 
s „týmáky“ Míšou a Vaškem. 
No, a protože nás biřmovanců 
byla necelá padesátka, dům byl 
ve chvilce zaplněn. Po přivítání a zhlédnutí filmu 
o tomto kouzelném místě zasazeném do Jizer-
ských hor, jsme se vydali adorovat do kostela. To 
byla jedna z nejkrásnějších chvil víkendu.  
Ani v sobotu jsme si rozhodně na nudu stěžovat 
nemohli. Dopoledne bylo zasvěcené úklidu (co 
může sblížit lidi více než práce…J) a přednášce o 
víře žité každý den. Hmatatelným důkazem, že 
jsme si něco z přednášky odnesli, byly listy papíru 
popsané samými skvělými, často neuskutečnitel-
nými nápady, jak se lépe zapojit do života farnos-
ti.  
Odpoledne většina z nás vyrazila na vzduch. Byly 
příznivé sněhové podmínky, a tak na jednom sva-
hu vyrostly podivuhodné stavby. Uznejte sami - 
kde jinde byste narazili na ležícího P. Vláďu 

v ornátu, miniaturu kostela sv. Bartoloměje, par-
ník s křížem (původně stavěný jako půvabný kos-
telík) nebo dva vysmáté tučňáky? S čistou hlavou 
jsme poté naslouchali vyprávění mladých manže-
lů Ivoše a Majky o tom, jak prožívali jejich zná-
most a co nového přineslo manželství. Oba dva 
byli odměněni potleskem a obdivem, protože to, 
co jsme slyšeli, bylo velmi zajímavé, poučné a 
výborně podané pro posluchače, jako jsme byli 
my. Po mši sv. a večeři následoval zábavný ve-
čer. I přes prohru našich pardubických hokejistů 
se naši kluci drželi a nezmizel jim úsměv z tváře. I 
my jsme přispěli svou troškou do mlýna, když 
jsme dramaticky ztvárnili, jakými rozlišnými způ-
soby jsme se dozvěděli o biřmování a jak to 
všechno pokračovalo.  
Neděli jsme oslavili mší sv. Před obědem nám 

ještě stihl P.Tomáš Hoffman po-
vědět něco o jeho pobytu 
v Iráku a ukázat nejzajímavější 
fotky.  
Potom už nezbylo než všem po-
děkovat, uklidit, sbalit si batohy 
a odejít na autobus.  
Myslím, že účel víkendu byl spl-
něn. Většině se v Příchovicích 
moc líbilo a získali nové nadšení 
pro Boha a společenství křesťa-
nů.  
 
P.S. Zvláštní poděkování patří 
několika biřmovancům, kterým 
je už o nějaký ten rok více než 
většině z nás, za to, že to 
s námi vydrželi. J  

Za biřmovance Lucie Fibichová  
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V sobotu 20.března se konalo farní duchovní cvi-
čení. Při nedávných ohláškách ohledně této akce 
jsme byli velmi mile překvapeni, zvláště proto, že 
nebylo avizováno jméno žádného věhlasného 
exercitátora. Ne, že by nám přítomnost někoho 
odjinud vadila, ale upřímně řečeno, podobnou ak-
tivitu našich duchovních jsme ve skrytu srdce oče-
kávali již dávno. Jsme jedna farní rodina a každý 
podobný akt vstřícnosti nás velmi potěší. 
Protože již nemáme žádnou babičku na hlídání 
dětí, museli jsme se vzájemně vystřídat. Z těchto 
důvodů jsme tedy neabsolvovali celý program, ale 
jen dvě ze tří přednášek. 
Z přednášky P. Tomáše Hoffmana „O hříchu“ si 
především odnášíme obohacující poznání o neko-
nečné míře Božího milosrdenství. Kdyby Bůh ne-
dopustil náš pád do hříchu asi nikdy bychom po 
Jeho milosrdné Lásce tolik netoužili. 
V přednášce P. Josefa Matrase „O pokání“ jsme 
dále objevili sílu osvobození, které nám Bůh nabí-
zí pro vyřešení naší bídy. I to, že nejdůležitějším 
aktem z naší strany je rozhodnout se  a jít, že bra-
nou tohoto rozhodného vykročení je svátost smí-
ření. Proto v této chvíli prosíme milosrdného Pá-
na, aby nám i Vám všem dal dostatek síly a roz-
hodnosti tento krok se vší vážností co nejrychleji 
učinit. V opačném případě jsme nabízenou Boží 
ruku v této postní době evidentně odmítli. 
Chceme všem naším milým kněžím, a zvláště Otci 
biskupovi, ze srdce poděkovat za velmi milou a 

nenásilnou formu duchovního cvičení, které nás 
vytrhlo z běžného sobotního rytmu naší domác-
nosti a významně přispělo k zamyšlení se nad se-
bou samými. Děkujeme, že jste nám předali velmi 
cenné a inspirující podněty do zbývajících dnů 
postní doby.  Děkujeme za krásnou rodinnou at-
mosféru, kterou jsme mohli společně s Vámi na 
faře prožít. Chceme Vás ujistit, že to pro nás oba 
byl velmi kvalitně prožitý čas. Jistě bychom i do 
budoucna podobné akce rádi uvítali. 
 
 Manželé Markéta a Roman Netušilovi 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

POSTNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

STAVEBNÍ PRÁCE 
NA FARNÍ  
BUDOVĚ 

 
15. 3. 2004 byly zaháje-
ny stavební práce na 
další etapě rekonstrukce 
farní budovy. Budou vy-
měněny napadené části 
krovu a dřevěná vazba 
bude chemicky ošetře-
na. Následně bude polo-
žena nová krytina. Po 
těchto úpravách by se 
měla provádět v půdním 
prostoru vestavba no-
vých bytů pro kněze na-
ší farnosti. 

 Ing. Helena Kosová 
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MARIAZELL – POUŤ NÁRODŮ (21. – 23. 5. 2004) 
 

 PÁTEK 21. 5. 2004 
 

  20.00  – Úvodní program mládeže v bazilice 
 22.30–6.30  – Adorace v bazilice vedená jednotlivými národy 
 

 SOBOTA 22. 5. 2004 
 

  6.30  – Ranní chvály v bazilice 
 7.00–8.00  – Procesí z baziliky s milostnou sochou P. Marie na hlavní tribunu pro mši sv. na 

letišti v Mariazell 
 8.00–10.00  – Program na hlavní tribuně vedený skupinami jednotlivých národů 
 11.00  – Slavná mše 
   (Po mši svaté následuje průvod s P. Marií jednotlivými sektory přímo mezi 

poutníky a návrat milostné sochy P. Marie do baziliky.) 
   Občerstvení a kulturní program pro poutníky 
 15.00 – 17.00  – Doprovodný program pro skupiny mládeže 
 19.00 – 21.00  – Večer mládeže otevřený k účasti pro všechny poutníky („kreativní škola střední 

Evropy“) 
   Pouť mládeže střední Evropy 
 

 NEDĚLE 23. 5. 2004 
 
  11.00  – Mše svatá – zakončení 
 

 (Hlavní organizátor pro ČR: Biskupství královéhradecké, Diecézní poutní centrum – Velké nám. 35, 
500 01 Hr. Králové, e-mail: poutnik@diecezehk.cz, fax: 461 543 166.) 

Již v minulém čísle našeho Zpravodaje jsme vás 
informovali, že se v sobotu 22. 5. 2004 uskuteční 
„Pouť národů do Mariazell“, která bude vyvrchole-
ním Středoevropských katolických dnů. Pardubic-
ká farnost vám nabízí dokonce dvě možnosti, jak 
se této akce zúčastnit. 
První z nich je autobusový zájezd – odjíždělo by 
se v pátek 21. 5. ve 23 h z parkoviště za Duho-
vou arénou (příjezd do Mariazell okolo 5. hodiny 
ranní). V sobotu by následoval hlavní duchovní 
program (viz níže). Cca v 17 hodin je plánován 
odjezd domů (přesný čas bude upřesněn) 
s návratem do Pardubic o půlnoci. Cena zájezdu 
je stanovena na 630,-- Kč (dopravné, čekací do-
ba, zahr. poplatky, parkovné) + 100,-- Kč 
(poplatek poutnímu výboru na nezbytné organi-
zační výdaje). S sebou nutný platný cestovní pas, 
jídlo a pití na celou dobu poutě, kancionál, pláš-
těnka, pohodlná obuv, rozkládací židle, kapesné v 
eurech (dle uvážení). 
Přihlášky přijímá Bartholomeum (zvonice) – tel.: 
466 513 642. 
Druhou možností (pro odvážnější, tělesně zdatné, 

ale starší 18 let!) je cyklistická pouť, která se 
uskuteční v termínu 18. -23. 5. 
Sraz účastníků je stanoven na 18. května mezi 
15. a 17. hodinou ve Znojmě u budovy nádraží 
– poté společný přejezd česko-rakouské hranice. 
Další 3 dny jsou rozděleny do etap: 19. 5. (90 km: 
cíl – Krems), 20. 5. (90 km: cíl – Gaming) a 21. 5. 
(45 km: cíl – Mariazell). Večer a během soboty už 
následuje vlastní program na místě. V neděli 23. 
5. je plánován v 11 hodin odjezd autobusy 
z Mariazell s příjezdem do Brna. 
Podmínkou účasti je pochopitelně kolo v dobrém 
stavu a cyklistická helma!!! Je zajištěna zdrav. 
služba, převoz batohů, technický doprovod a uby-
tování v tělocvičnách (vezměte si proto s sebou 
karimatku a spacák). 
Předběžná cena zájezdu byla stanovena na 
1000,-- Kč (ubytování, snídaně, pojištění, doprava 
a organizační zajištění). 
Veškeré další informace včetně přihlášení Vám 
poskytne P. Vladislav Brokeš (tel.: 777 82 11 82, 
e-mail: marijano@volny.cz). 

M A R IA Z EL L  

mailto:poutnik@diecezehk.cz
mailto:marijano@volny.cz)
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1. Třetí Božská osoba  
2. Petrův bratr  
3. Znak Kristovy lásky  
4. Znak sv.Jana evangelisty  
5. Hora na které zemřel Mojžíš 
6. Adamův přímý potomek 
7. Místo zvěstování Páně  
8. Poslední písmeno řecké abecedy  
9. Apoštol, který zradil Pána  
10. První žena  
11. První izraelský král  
12. Apoštol, který nevěřil v Kristovo 
zmrtvýchvstání 

K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  

V 
Dne 23.2.2004 zemřel bývalý dlouholetý 

kostelník u sv. Bartoloměje pan František 
Vosáhlo ve věku 94 let. V sobotu 28.2. 

jsme se s ním rozloučili ve farním kostele 
zádušní mší svatou. Jménem duchovní 
správy a farníků v Pardubicích mu za 

všechny jeho služby pro církev děkujeme.  
Requiescat in pace! 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

13. 4.1920 * Mons. Karel Otčenášek 
18. 4.1949 * Mons. Josef Kajnek 
26. 4.1943 * Mons. Dominik Duka 

PSYCHOLOGIE RŮŽENCE 
(Dokončení z minulého čísla) 
Ve slavných tajemstvích nacházíme velmi detailní 
popis vývojové psychologie člověka mimo čas a 
prostor, jeho osudu po smrti. Jde o psychologii, 
která se zcela soustředí na opak strachu, tedy 
na touhu. Jak je známo, strach a touha jsou 
city, které člověka provázejí stále. 
V tajemstvích slavného růžence nacházíme 
vyjádření psychologie touhy, skvěle popsané 
neustálým odkazováním na vertikální prostor 
směrem vzhůru (tajemství nanebevstoupení 
Ježíše, anebo nanebevzetí Marie), ale také 
směrem dolů (tajemství sestoupení Ducha sva-
tého o Letnicích). Dokonce tajemství 
zmrtvýchvstání Ježíše a korunování Panny 
Marie jsou v rozměrech mimo čas a prostor 
jako vyjádření toho, že nemůžeme žít, jako 
bychom ignorovali smysl a závěr všeho. 
Plodem těchto slavných tajemství je touha po 
nebi, jediná opravdová touha v srdci člověka. 
Člověk je bytost touhy, která neví co hledá, 
hladovějící po absolutnu, nezná jméno svého 
hladu, který sytí náhražkami nebo náhradní potra-
vou. 
Není náhoda, že celá freudovská psychologie je 
založena na pojmu „libido“, latinský výraz pro tou-
hu. Jenomže Freud měl na mysli sexuální touhu, 

protože pro něj je člověk sexuální živočich, který 
hladoví po spojení, aby se rozmnožoval. Je čas 
vrátit se k správnému smyslu a odhalit určité evi-
dentní věci: člověk potřebuje vytvářet vztahy na 
základě lásky, vstoupit do kontaktu s druhým a 

velkoryse se mu darovat. Největší touha, kterou 
zakouší dítě, je být součástí rodiny, v níž se na-
rodilo, být přijato jako její nedílná část, proto 

dýchá a žije jen v důsledku vztahů nejprve 
s matkou, pak otcem a postupně se sourozenci. 
Proto to není pouhá touha po matce jako posta-

vě, která zajišťuje potravu nebo lépe řečeno touha 
po prsu, k němuž se dítě přisaje, aby uspokojilo 

žaludek. Není to tedy touha po chlebu, stejně 
tak není sex nejvyšší touhou člověka. Ten 
touží po nebi, je to „libido coeli“, touha po 
nebi, které přináší plnost, absolutno, neko-

nečnost, věčnost... 
Nezapomínejme, že člověk v sobě nese stopu 

Trojice, a jen když žije v trojičních vztazích 
bezvýhradné lásky s druhými, dokáže uspo-
kojit tuto touhu „milovat a být milován“, 

„dávat a dostávat“. Proto jen její splnění 
nám umožňuje vrátit se tam, odkud jsme vyšli, 

to znamená k našim pravým kořenům, které jsou 
v nebi, právě tak jak nám to ukazují slavná tajem-
ství. 

Pasquale Ionata 
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S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

Všichni jsme si s ulehčením oddechli, jsou tu 
prázdniny. Sešli jsme se na středisku, odkud jsme 
vyrazili na nádraží. Bylo nás 47. Čekala nás dlou-
há, čtyřhodinová cesta. Na nádraží v Rokytnici na 
nás již čekala vyprázdněná auta.Většina děcek 
s radostí vběhla do kufru transportéru. K večeři 
byly párky a pak už byl volnější program zakonče-
ný  večerní motlitbou. 

Sobota byl naprosto krásný den. Sluníčko svíti-
lo co mohlo, a tak se na snídani rozhodlo, že se 
půjde ven. Vyrazili všichni, i ti nejmenší. Cestou 
domů byla na silnici parádní klouzačka, které ne-
šlo odolat. Po vítečném obědě už někteří nedo-
čkavci vyrazili na sjezdovku. Večer se zpívalo, 
hrálo na 

ky-
taru 
a 
také 
t a n -
covalo. Ne-
dělní ráno bylo 
jedno z těch pohodo-
vějších. Nespěchalo se na 
žádnou sjezdovku, protože dopoledne 
nás čekala mše svatá. Odpoledne vyrazili 
všichni ven. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
nám to ani moc nevadilo. Po večeři jsme si pustili 
videofilm – Shreck. V deset hodin jsme se po-
modlili a šli spát. 

V pondělí u vleků nebyly tak velké fronty a tak 
se většina z nás vydala na celý den na sjezdovku. 
Parta schopnějších běžkařů se vydala na výlet. 
Nechali se vlekem vytáhnout nahoru a pak už hu-
rá na pramen Labe. Ve čtyři hodiny jsme se už 
z velké části sešli všichni na chatě. Ve společen-
ské místnosti byla spousta stolních her, které roz-
hodně nezaháleli. Velice oblíbeným se též stal 
stolní tenis. Den jsme zakončili jako obvykle – 
večerním slůvkem a modlitbou.  

V úterý jsme šli na výlet. Do batohu jsme do-
stali svačinu a vyrazili jsme na cestu. Nad Rokyt-

nicí se nám otevřel krásný výhled do kraje. Naše 
cesta mířila na vyhlídku se jménem Stráž. Cestou 
zpět jsme se trošku vyváleli a také proběhli. Pro-
pustili jsme kuchařky na delší výlet a sami vyrazili 
zpět. Udělali jsme si špagety a vše bylo ok. Do 
večeře se hráli stolní hry, nejoblíbenější hrou se 
stala Ztracená města. Večerní program se nesl ve 
znamení hry Riskuj. 

Popeleční středa - ráno se stávalo hodně brzo, 
protože část z nás vyrážela na sjezdovku na Ly-
sou horu. Na prvním vleku za chatou zkoušeli své 
první úspěšné i neúspěšné lyžařské pokusy ti 
nejmladší. Sjezdovat jsme vydrželi celý den i přes 
nepřízeň počasí. Večer nás čekala mše svatá v 

promrzlém kostele. Jako vzpo-
mínku si každý odnášel na 
čele popelec. Po večeři 

už byl klid, všichni byli 
unavení. 
Ve čtvrtek ráno se 

menší sku-
pinka vyda-

la opět na 
běž ky . 
Počasí 

se ne 
a ne 

umoudřit, zase připravilo hustou mlhu. Běžkaři se 
vrátili opravdu pěkně zmrzlí, ale určitě to stálo za 
to. Večer nás čekal opět zábavný  program 
(chlapci se loučili s koštětem apod.). 

V pátek ráno jsme vstávali do krásného slu-
nečného dne. Trochu nás to mrzelo že musíme 
domů za tak krásného počasí ale co se dalo dě-
lat. Celá chata byla vzhůru nohama, začínalo se 
balit. V půl druhé už všichni stáli nastoupeni před 
chatou. Ještě poslední pokusy o shození rampou-
chů a pak už nekompromisní povel: jdeme!! Ces-
ta byla fajn, jeli jsme domů, vzpomínali na krásně 
prožitý týden, který v nás zůstane určitě dlouho. 

Verča Vaňková 

ROKYTNICE NAD JIZEROU - STŘEDISKOVÝ ZIMNÍ POBYT 
20 - 27. ÚNORA 



8 

VELIKONOCE U SALESIÁNŮ 2004 
I letos Salesiáni nabízí velikonoční duchovní program pro mladé prožitý spolu se salesiánskou komunitou 

Vysvětlivky:  zvýrazněné písmo – program pro všechny  
   normální písmo – program pro ubytované u Salesiánů 
Program těch, kdo budou ubytováni u Salesiánů je určen pro mládež od 12 let se souhlasem rodičů. 
K ubytování je třeba spací pytel. Závaznou přihlášku – osobně nebo telefonicky – do 4. dubna 2004 u 
Jindřicha Čápa (tel: 608 554 447). Za pobyt a stravu se hradí symbolická částka 120,- Kč. 

S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

STŘEDA 
18:30 Mše svatá středisková kaple 
19:45 Večerní chvály a slůvko středisková kaple 
20:00 Ubytování   

ČTVRTEK 
7:00 Ranní chvály + četba Kaple sv. Václava 
7:30 Snídaně bar 
8:00 Odjezd do HK   
9:30 Mše svatá s biskupem katedrála sv. Ducha 
13:15 Oběd bar 
15:00 Výklad Božího slova a liturgie Kaple sv. Václava 
16:00 Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře Kaple sv. Václava 
18:30 Slavnostní večeře bar 
20:00 Mše svatá Kaple sv. Václava 
21:30 Adorace v Getsemanech Kaple sv. Václava 

PÁTEK  
  Jídlo na celý den samostatně jídelna 

8:30 Ranní chvály + četba Kaple sv. Václava 
9:00 Výklad pašijí Kaple sv. Václava 
10:30 Výklad liturgie Kaple sv. Václava 
13:00 Křížová cesta Kaple sv. Václava 
14:30 Nácvik liturgie Kaple sv. Václava 
16:00 Obřady Kaple sv. Václava 

19:00 křížová cesta v přírodě sraz na parkovišti  
Kunětické hory 

SOBOTA  
8:00 Snídaně bar 
9:00 Ranní chvály + četba Kaple sv. Václava 
9:30 Výklad liturgie Kaple sv. Václava 

10:00 - 17:30 Soukromá adorace u Božího hrobu Kaple sv. Václava 
12:00 Návštěva Božího hrobu Kaple sv. Václava 
12:30 Oběd bar 

13:30 - 17:15 Brigáda prostory střediska 
17:45 Večerní chvály Kaple sv. Václava 
18:00 Večeře bar 
18:30 Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře Kaple sv. Václava 
21:00 Obřady, mše svatá, s sebou křest.svíci Kaple sv. Václava 
23:30 Slavnostní večeře bar 

7:00 Snídaně jídelna 
7:30 Ranní chvály Kaple sv. Václava 
8:30 Mše svatá + žehnání pokrmů Kaple sv. Václava 
9:30 Bar bar 
10:00 Mše svatá + žehnání pokrmů Kaple sv. Václava 

NEDĚLE  
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S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

AKCE A ČINNOSTI SALEZIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE  
V DUBNU A KVĚTNU 

28. března Volejbal AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA - finále Hradec Králové 

DUBEN 
2.-11. dubna Velikonoce VELIKONOČNÍ POBYT DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ Krkonoše 
3. dubna Společenství ODOPOLEDNE HER A PÍSNÍ, 15:00 NA STŘEDISKU SaSM 
3. dubna Diecéze DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Hradec Králové 
3. dubna Florbal 3. BODOVACÍ TURNAJ - KATEGORIE: 1986 – 88 Uhříněves 
7.–11. dubna Duchovní VELIKONOCE NA STŘEDISKU SaSM Pce 
12. dubna Stolní tenis VELIKONOČNÍ TURNAJ, PREZENTACE V 14:30 HOD SaSMPce 
14. – 18. dubna Stolní tenis SOUSTŘEDĚNÍ STOLNÍHO TENISU NA MEZINÁRODNÍ HRY SaSM Pce 
17. dubna Florbal TURNAJ - KATEGORIE DÍVKY 1991 – 1986 Uhříněves 
17. dubna Sport PARNÍK – TĚLOCVIČNA OD 10:00 DO 12:00 HOD. SaSM Pce 
17. dubna Malá kopaná SENIORSKÁ LIGA (ROČNÍKY 86 A STARŠÍ) Kobylisy 
23.–24. dubna Kultura - sport AWANA – OLYMPIÁDA - CÍRKEV BRATRSKÁ SaSM Pce 
24. dubna Malá kopaná I. KVALIFIKAČNÍ FRASSATI (ROČNÍKY 86 -88) SHM 
24. dubna Výlet VÝLET DĚTÍ   
23.-24. dubna Kultura TANYNY, TANYNY – ALTER. TANEČNÍ PŘEHLÍDKA Kobylisy 
23.-25. dubna Pracovní ŠKOLENÍ TÁBOROVÝCH VEDOUCÍCH Žabovřesky 
23.-24.dubna Kultura HRADECKÉ RÁMUSENÍ- PĚVECKÉ SBORY A SCHÓLY Kukleny 
25.-29.dubna Pracovní KAPITULA SALESIÁNSKÉ PROVINCIE Fryšták 
30. dubna Kultura PÁLENÍ ČARODĚJNIC, SRAZ V 17:00 NA STŘEDISKU SaSM Pce 
30.4.–5.května Mezinárodní MEZINÁRODNÍ HRY SALESIÁNSKÉ MLÁDEŽE Rimini – Itálie 

8. května Kultura  FESTIVAL 2004 SHM, 8:00 – 18:00 NA STŘEDISKU SaSM Pce 
14.-16. května Stolní tenis 3. BODOVACÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE SaSM Pce 
21.-23. květen Společenství SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ DĚTSKÝ DOMOVŮ + CHALOUPEK SaSM Pce 

KVĚTEN 

INZERÁTY 
Rádi bychom Vás požádali o pomoc. Jsme mladí bezdětní manželé, kteří v současné době bydlí v pro-
nájmu. Před měsícem nás "paní domácí" informovala o tom, že by ráda byt, který užíváme, z rodin-
ných důvodů prodala. Obracíme se tedy na Vás s prosbou, zda by nám někdo z Vás nemohl prona-
jmout byt na dobu nejdéle dvou let do Kč 5000,--/měsíc. Tuto částku uvádíme proto, že jsme před ně-
kolika měsíci koupili neobyvatelný rodinný domek, který bychom rádi do podzimu příštího roku upravili 
tak, abychom se do něj mohli nastěhovat. 
Náklady na jeho opravu si žádají nemalé finanční zatížení a pokud spočítáme další nutné výdaje po-
třebné pro chod domácnosti, tak výš jít opravdu nemůžeme. Troufáme si tvrdit, že patříme mezi slušné 
a bezproblémové lidi, jimž nemusíte mít strach půjčit byt do užívání. Budeme Vám opravdu vděčni za 
podanou pomocnou ruku. Telefonní čísla, na něž se nám můžete ozvat, jsou následující: 
777 055 515 nebo 777 055 084 

Ještě jednou Vám za nabídky opravdu moc děkujeme. 
Roman a Martina Provazníkovi 

—————————————————————————————————————————————- 
Věřící matka se dvěma dětmi hledá pronájem bytu – minimálně 2+1 v tíživé životní situaci.  

Kontakt: 777 754 532  
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Již více než rok uplynul od doby, kdy došlo k prvnímu zkušebnímu spuštění webovských stránek naší 
farnosti. Dnes vám chceme konečně stránky představit v podobě, kterou už můžeme označit za oficiál-
ní (nikoli však definitivní). 
Proč webovské stránky. 
Na internetu dnes najdete informace z nejrůznějších oblastí, kromě jiného i ze světa křesťanství 
(webovské stránky má dnes i velká část diecézí a farností v ČR). Webovské stránky farnosti mají i re-
prezentativní úlohu, především by však měly dobře sloužit. Doufáme tedy, že budete také shovívaví k 
nedostatkům, které na webu najdete, případně je pomůžete odstranit tím, že na ně upozorníte. Až bu-
dete hledat poslední farní ohlášky, článek z minulého čísla Zpravodaje nebo pořad bohoslužeb v ně-
kterém kostele, zkuste ve vašem oblíbeném internetovém prohlížeči zadat adresu http://farnost-
pardubice.cz, možná najdete odpověď. 

Struktura webu 
Pro přístup k webovským stránkám můžete použít libovolný internetový prohlížeč (např. Internet Explo-
rer, Netscape, Mozillu, Operu aj.). Po zadání adresy farnost-pardubice.cz (případně www.farnost-
pardubice.cz) se vám otevře hlavní stránka celého webu. 
Ta obsahuje nahoře logo farních stránek (kromě fotky kostela sv. Bartoloměje je zde znak pardubické 
farnosti). Dále jsou po levé straně obrazovky dvě nabídky s odkazy, vpravo rámeček s nejbližšími plá-
novanými akcemi a pod ním několik užitečných odkazů na jiné webovské stránky. 
Uprostřed stránky jsou seřazeny titulky posledních vložených článků (nahoře je tedy ten nejčerstvější). 

(Pokračování na str. 11) 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  

Z článků je zde zobrazen pouze název a krátký úvod, pro přečtení celého článku (pokud má pokračová-
ní) musíte klepnout na odkaz "Zobrazit celý článek...", který najdete pod úvodem. V pravé části je ještě 

umístěn malý obrázek, který symbolizuje téma da-
ného článku (např. Informace arciděkanství, Ozná-
mení, Akce apod.). Pokud si necháte výše popsa-
ným způsobem zobrazit celý článek, najdete na 
další obrazovce také podrobnější informace o au-
torovi a datu zveřejnění článku. Můžete si také 
stránku vytisknout (odkaz v pravé části obrazovky) 
nebo k článku přidat svůj vlastní komentář 
(stisknutím tlačítka "Poslat komentář" dole pod 
článkem). Jestliže máte na webu založen vlastní 
účet, ponese komentář vaše jméno, můžete ale 
poslat komentář i zcela anonymně. Nabídky po 
levé straně obrazovky vás budou provázet celým 

webem, můžete tak pomocí nich snadno procházet celou strukturou stránek. 
Obsah stránek 
Články publikované na hlavní stránce jsou jednou z částí webu, která se pravidelně mění. Na stránkách 
se v současné době objevuje od jednoho do několika článků týdně: kromě pravidelných ohlášek, které 
zasílá arciděkanský úřad, jsou zde nepravidelně publikovány pozvánky na různé akce v naší farnosti či 
diecézi, zprávy převzaté z jiných zdrojů (např. Česká biskupská konference), které se dotýkají naší far-
nosti, chystané články pro farní Zpravodaj apod. Toto spektrum se bude časem měnit - doufáme, že k 
lepšímu. Druhou částí webu, která se pravidelně rozrůstá, je modul určený pro farní Zpravodaj 
(dostanete se na něj klepnutím na odkaz Zpravodaj v nabídce v levé části obrazovky). Zde jsou pravi-
delně zveřejňovány elektronické verze tištěného Zpravodaje již od konce roku 2002. Pokud tedy chcete 
zapátrat v archivu nebo na vás nezbyla tištěná verze posledního Zpravodaje, můžete využít této nabíd-
ky. Zpravodaj je do elektronické podoby převáděn vždy po jeho vydání a celý proces je poměrně nároč-
ný, takže se vydání na webu může za tištěnou verzí opozdit. Navíc není převod ideální ani z hlediska 
kvality - z verze určené pro tisk se podoba vhodná pro publikování na webu získává těžko a postrádá 
některé důležité atributy, což je občas poznat. Proto u každého čísla Zpravodaje najdete i odkaz na je-
ho PDF verzi, která více odpovídá tištěné podobě.  
Na webu dále najdete celou řadu užitečných informací. Pokud budete postupo-
vat podle nabídky z levé části obrazovky, najdete zde: 
= informace o farním úřadu (kontakty, úřední hodiny), 
= uspořádání farnosti (seznam vybraných farností pardubického vikariátu a 

informace o našich kněžích a jáhnech), 
= krátký přehled historie farnosti, 
= seznam bohoslužeb v našich kostelích (včetně verzí pro různá období), 
= seznam knih ve farní knihovně, 
= stránku věnovanou pastoraci vysokoškoláků (spravuje Vladimír Slámeč-

ka), 
= odkaz na kalendář událostí (ten obsahuje průběžně doplňovaný přehled 

zajímavých akcí, které se budou v naší farnosti konat, aktuální přehled je 
zobrazen i na titulní stránce napravo). 

Spodní nabídka pak umožňuje mj.: 
= procházet archivem článků na webu, 
= zobrazit jednotlivá témata článků a vyhledávat podle nich, 
= hledat zadané slovo v publikovaných článcích, 
= spravovat uživatelský účet (můžete se tu zdarma zaregistrovat). 
Lidé 
Technickou stránku webu má na starosti, s designem si ve volném čase pohrál a o publikování článků 
se stará Pavel Franc. Sekci určenou farnímu Zpravodaji, tedy především převod tištěné verze do elek-

(Pokračování ze str. 10) 

(Pokračování na str. 12) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  

tronické podoby a její zadání do webovského systému má na starosti Václav Volf. 
Majitelem domény farnost-pardubice.cz je pardubické arciděkanství, které také platí hosting domény. 
Stránky by samozřejmě nemohly plnit svou funkci bez pravidelného přísunu ohlášek z pardubického 
arciděkanství a bez řady anonymních lidí, kteří připravují farní Zpravodaj. 
Technické zázemí 

Pro stránky byla zaregistrována doména farnost-pardubice.cz. Pro umístění stránek 
(hosting) byl vybrán server pipni.cz, který nabízí tuto službu ve vyhovující kvalitě zcela 
zdarma. Navíc zde využíváme systémového zázemí v podobě UNIXové platformy (Linux, 
FreeBSD) a dobře propracovaného administračního systému, který umožňuje všechno 
důležité konfigurovat přes webovské rozhraní. Právě v těchto dnech dochází k přesunu 
stránek z neplacené varianty serveru na komerční, což přinese především zlepšenou do-

stupnost stránek a možnost automaticky zálohovat všechna data. Stránky jsou postaveny na redakčním 
systému PHP-Nuke, který umožňuje jednoduchým způsobem publikovat články v různých tématech, 
posílat komentáře, vyhledávat na webu a spoustu dalších věcí, které lze ve formě modulů přidat 
(některé další moduly možné časem zprovozníme, jiné si třeba uděláme sami). Celý web je spravován 
pomocí webovského rozhraní, tedy za použití běžného prohlížeče. Pro tvorbu a úpravu modulů a grafi-
ky bylo použito množství programů z oblasti svobodného softwaru (za všechny mohu jmenovat grafický 
program Gimp). 
Závěrem 
Ať se vám stránky líbí a ať na nich najdete všechno potřebné. Vaše připomínky, náměty i kritiku můžete 
směrovat na adresu administrátora webu pfranc@farnost-pardubice.cz. Budeme vděčni za vaše ohla-
sy. 

(Pokračování ze str. 11) 

V Z DĚL Á V Á N Í  

V pondělí 15.3.2004 u sv.Jana přednesl Jan Kohl 
několik informací o americkém františkánovi Ri-
chardu Rohrovi a jeho činnosti. 
Richard Rohr se narodil r. 1943 ve městě Topeca, 
ve státě Kansas v USA. V roce 1961 vstoupil do 
františkánského řádu. Vystudoval teologii ve fran-
tiškánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen 
na kněze . V roce 1971 založil rodinnou komunitu 
New Jerusalem v Cincinatti, ve státě Ohio. Je jed-
ním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA. 
Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý kaza-
tel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil 
"Centrum pro akci a kontemplaci" v Albuquerque 
ve státu New Mexico, USA.  
V současné době žije v poustevně poblíž františ-
kánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas 

mezi místní službu a kázání a vyučování na 
všech kontinentech. Za své prvotní povolání po-
važuje šíření evangelia a k tomuto cíli používá 
mnoha prostředků: integraci akce a kontemplace, 
tvorbu komunit, záležitosti míru a spravedlnosti, 
mužskou spiritualitu, iniciaci mužů do dalšího ži-
vota, eneagram, ekologickou spiritualitu a další. 
Mužské spiritualitě se intenzivně věnuje, protože 
muži v církvi (kromě kleriků) prakticky nejsou. 
Znám je zejména díky svým početným audio (a 
video) kazetám, které vydává již od sedmdesá-
tých let. Vydal také řadu zajímavých knih. Přehled 
jejich českých překladů uvádíme dále. Navštívil již 
dvakrát ČR (2001,2003), další návštěva je pláno-
vána na září 2004. 

PŘEDNÁŠKA O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ PODLE R.ROHRA.  

Cesta divokého muže Úvahy o spiritualitě mužů Cesta Brno 2002 str.160; 145,-Kč 

Enneagram Devět tváří duše Synergie Praha 1997 str.265; 189,-Kč 

Proč být katolíkem Pochopení naší zkušenosti a tradice Cesta Brno 2003 str.124; 139,-Kč 

Všechno má své místo Dar kontemplativní modlitby Vyšehrad Praha 2003 str.120; 138,-Kč 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:pfranc@farnost-pardubice.cz
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Na podzim minulého roku jsme informovali čtená-
ře Farního zpravodaje o celkovém záměru Ob-
lastní charity Pardubice (dále jen OCHP) 
„Komplexní služby starým nebo postiženým obča-
nům na Pardubicku“, který je složen ze tří realizo-
vaných, tří částečně realizovaných a dvou připra-
vovaných projektů. Ke konci 
roku, před Tříkrálovou sbírkou 
2004, jsme podali zprávu o při-
pravovaném projektu Dům po-
kojného stáří sv. Josefa 
v Rosicích nad Labem a o potí-
žích s odpůrci této stavby. 
V této záležitosti není nic nové-
ho, po správních průtazích stále 
čekáme na stanovení termínu 
soudního jednání. Nyní bychom 
chtěli informovat čtenáře o čás-
tečně realizovaném projektu 
„Domácí hospicová péče“. 
Především je nutno sdělit, že 
domácí hospicová péče není 
konkurencí hospicům ústavního 
typu, jako je např. Hospic Anež-
ky České v Červeném Kostelci 
nebo připravovaný hospic 
v Chrudimi, nýbrž alternativou. Je to pomoc pro ty 
občany, kteří chtějí zůstat i přes svoje těžké one-
mocnění doma a mají pro to podmínky. Zároveň 
je to pomoc pro blízké osoby těchto nemocných. 
V rodinách, kde podmínky pro domácí hospico-
vou péči nejsou nebo druh onemocnění tuto péči 
neumožňuje, je hospic ústavního typu optimálním 
řešením.  
Filosofií hospicu je pomáhat umírajícímu a jeho 
blízkým překonat jednu z nejobtížnějších fází lid-

ského života. Smyslem projektu je umožnit strávit 
poslední chvíle života v domácím prostředí, což 
bývá přáním mnohých umírajících. 
Domácí hospicová péče je v současnosti koordi-
nována vrchní sestrou charitní ošetřovatelské 

služby OCHP, která zajišťuje po-
třeby klientů i jeho blízkých a 
spolu s týmem pracovníků Chari-
ty zajišťuje vhodné prostředí a 
podmínky pro poskytování péče. 
Vedle zdravotní ošetřovatelské 
péče a pečovatelské služby je to 
půjčování zdravotnických pomů-
cek, jako jsou např. polohovací 
postele, antidekubitní podložky, 
chodítka, apod.). 
Nezastupitelnou službu při této 
péči zajišťují rovněž osobní asis-
tenti, kteří pomáhají při obsluze, 
vykonávají dohled nad nemocný-
mi v době, kdy si jeho blízcí po-
třebují odpočinout nebo se o ně 
nemají možnost starat. Zde by-
chom chtěli oslovit všechny, kteří 
se cítí povoláni k tomu pomáhat 

nemocným v jejich posledních chvílích, aby se 
přihlásili v kanceláři OCHP. Rádi bychom vytvořili 
spolek lidí, kteří by působili při domácí hospicové 
péči, podobně jako je to zvykem v zahraničí. 
Veškeré bližší podmínky domácí hospicové péče 
se řeší individuálně s pracovníky OCHP. 

Více informací o OCHP, včetně fotografií 
z Tříkrálové sbírky najdete na : 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice 
K. Tajovský 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

C H A R I TA -  M I S I E  

HODINA PRO CHUDÉ 
V našich kostelích se ve Svatém týdnu tradičně objeví pokladničky rozdělené na tři díly. Prosíme vás o 
solidaritu s těmi, kteří ve svém životě trpí chudobou a často i bezprávím. Vidíme v nich Krista, který na 
sebe chudobu vzal dobrovolně a bezpráví strpěl až do té míry, že položil za nás svůj život. Proto je tato 
sbírka motivována událostí Velkého pátku – utrpením Krista, který dnes trpí v chudých. Prosíme, věnuj-
te jim alespoň částku, kterou vyděláte během jedné hodiny, nebo kterou průměrně spotřebujete na jed-
nu hodinu svého života. Věnujte tuto částku chudým z lásky k trpícímu Kristu. 
Třemi adresáty pomoci z velikonoční sbírky Hodina pro chudé jsou: 

Y Chlapec ze Rwandy, na jehož studium a obživu se naše farnost skládá v rámci projektu 
Adopce srdce. 

Y Chudí Afričané z Ugandy, kteří využívají služby misijní stanice otců benediktinů 
v Tororu, zvláště jejich oční kliniky. Této misijní stanici zasíláme brýle doplněné obleče-
ním pro nejchudší. Váš dar poslouží na poštovné. 

Y Chudí lidé z naší farnosti pro něž tímto způsobem každoročně vytváříme farní fond, kte-
rý využívá ve prospěch lidí v nouzi duchovní správa farnosti. 

- mz - 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

= 24. dubna 2004 bude v Libici nad Cidli-
nou zahájena každoroční svatovojtěšská novéna 

poutí za nová duchovní a řeholní povolání. Podrobnos-
ti uvádí dubnové číslo časopisu IKD. 
= Na podzim letošního roku si připomeneme 340 let od 

založení biskupství v Hradci Králové a tedy i vznik krá-
lovéhradecké diecéze. Proto jsou diecézní aktivity to-

hoto roku zaměřeny na lepší vzájemné poznání života v různých částech diecéze a na upevnění vzta-
hu k diecéznímu biskupovi, katedrále a biskupství. Diecézní časopis IKD představuje v každém svém 
čísle život a zajímavosti farností jednoho z dvanácti vikariátů. Březnové číslo bylo věnováno Trutnov-
sku, dubnové Litomyšlsku a v květnovém zavítáme na Havlíčkobrodsko. Z obsahu časopisu upozor-
ňujeme na tři seriály. První na str. 4 jsme nazvali „Evangelium osvobozuje k radosti“. Jeho autorem 
je biblista P. Ladislav Heryán SDB a přibližuje známé evangelní úryvky často netradičním způsobem 
tak, abychom v nich dokázali vidět radost, kterou nás chce Bůh obdarovat. V březnovém čísle upo-
zorňuje na podstatu doby postní – připravit se na velikonoční obnovu svého křtu, úvaha dubnového 
čísla je o pěti darech Velikonoc. Druhý seriál uvádí nové poznatky o patronu naší země, diecéze i to-
hoto roku v naší diecézi – sv. Janu Nepomuckém. Třetí, na který vás chceme upozornit a který začí-
ná v dubnovém čísle IKD, je určen těm, kdo toho málo vědí o hodnotných dílech současné kultury – 
literární, hudební či filmové. Autorem seriálu je P. Zdeněk Skalický. První příspěvek věnoval přehledu 
filmové tvorby o Ježíši Kristu v souvislosti s novým filmem M. Gibsona. 

- mz - 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.19 
 KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4.ČÁST – VARHANY A VARHANNÍ HRA (2) 

D U C H OV N Í  H U D BA  

V 16. a 17. století již lze v evropském vývoji var-
han pozorovat několik oblastí s rozdílným charak-
terem nástrojů. Na jedné straně to byly země jižní 
Evropy – Itálie, Španělsko a Portugalsko a vedle 
nich vždy specifická Francie, na druhé straně se-
verní Německo, Nizozemí a svým vývojem šlo i 
jižní Německo, Rakousko a Čechy. Varhany se 
odlišovaly jak zvukovými i barevnými možnostmi a 
technickými řešeními, tak různým liturgickým vyu-
žitím. Toto členění se udrželo až do 20. století. 
V našich zemích bylo varhanářství až do poloviny 
17. století vlivem třicetileté války v útlumu a po 
roce 1650 se již začaly stavět varhany v novém 
stylu, převážně podle severoněmeckého vzoru. 
Podobně jako v celé Evropě i u nás se stalo obdo-
bí stavby barokních varhan nejslavnější kapitolou 
a dodnes je tento ideál obdivován a napodobován. 
Asi nejvýraznější osobností zde působící byl Ně-
mec J. H. Mundt, po němž máme (i díky pečlivé 
rekonstrukci německých varhanářů v minulých 
letech) zachován krásný nástroj z roku 1673 
v Týnském chrámu v Praze, na který přes 40 let 
hrál i význačný český varhaník J. N. Seeger. V 18. 
století vzkvétalo varhanářství nebývalým tempem 
a v našich zemích  působilo mnoho varhanářských 
dílen. Jmenuji alespoň ty neslavnější – v Praze a 
západních Čechách rod Gartnerů, v Lokti A. 
Starck, v Králíkách dílny Halbichových, Katzero-

vých a Welzlových a v Brně dílny J. D. Siebera, J. 
Výmoly a A. Richtera. Tito mistři stavěli varhany 
na vysoké úrovni technického i výtvarného zpraco-
vání a zvukového charakteru a v Čechách tak zů-
stalo mnoho velmi cenných nástrojů, bohužel 
v řadě případů během 19.-20.století buď zcela zni-
čených nebo velmi necitlivě přestavěných. Tento 
vývoj ve stavbě varhan byl obdobný v celé Evropě 
a souvisel s nástupem hudebního romantismu, 
jenž vnesl do chrámové hudby, a tedy i varhanní 
literatury, nové formy, harmonii, barevnost a výra-
zovost. Od varhan se stále častěji žádalo, aby imi-
tovaly zvuk symfonického orchestru a také pro 
doprovod nové chrámové figurální hudby přestá-
valy být barokní varhany zvukově vyhovujícím ná-
strojem. Rejstříky s vysokými tóny – alikvoty - byly 
nahrazovány nižšími (osmistopými), mechanická 
traktura byla nahrazována pneumatickou, která 
sice usnadňuje hru, ale zpožďuje ozev tónu. Poz-
ději ve 20. století ještě tento trend pokračoval pou-
žitím elektrického přenosu, ale od 50. let lze pozo-
rovat postupný obrat v dispozičním a zvukovém 
řešení varhan a stavitelé se začali vracet 
k baroknímu ideálu. 
Pokračování příště 

Jiří Kuchválek - regenschori 
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P R A V I D E L N É  A K C E 
Pondělí Příprava na 1. sv. přijímání fara (nová učebna) 16:00 hod. 
Úterý Mariánský večer sv. Jan 18:30 hod. 
 Adorace sv. Jan 19 - 20 hod. 
Středa Cvičení maminek s dětmi salesiánské střed. 9:30 hod. 
 P. Slámečka - přednášky fara (sál) 19:00 hod. 
Čtvrtek Příprava na 1. sv. přijímání fara (malá klubovna) 17:00 hod. 
 Společenství dospělých fara (malá klubovna) 20:00 hod. 
 Příprava na biřmování (1x za 14 dní) sv. Bartoloměj 18:00 hod. 

K A L E N D ÁŘ  

  KVĚTNÁ 
NEDĚLE 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 

VELKÝ 
PÁTEK 

BÍLÁ 
SOBOTA 

HOD BOŽÍ 
VELIKO-
NOČNÍ 

PONDĚLÍ 
VELIKO-
NOČNÍ 

FARNÍ KOSTEL  
SV. BARTOLO-

MĚJE 

7:00 
9:00 

19:00 

18:00 
+ adorace 
do 22:00 

18:00 18:00 
7:00 
9:00 

19:00 

7:00 
9:00 

19:00 

KOSTEL  
SV. JANA KŘTI-

TELE 
sobota 
18:00 

20:00 
+ adorace 
do 24:00 

16:00 21:00 --- --- 

KOSTEL  
ZVĚSTOVÁNÍ 

PANNY MARIE 
10:00 --- --- --- 10:00 --- 

KAPLE  
SV. VÁCLAVA  
U SALESIÁNŮ 

8:30 
10:00 

20:00 
+ adorace 16:00 21:00 8:30 

10:00 8:30 

PARDUBIČKY 17:00 --- --- --- 17:00 --- 

ROSICE 8:00 18:00 18:00 18:00 8:00 8:00 

SVÍTKOV sobota 
16:00 --- --- --- 16:00 --- 

KOSTELÍČEK –
VÝCHODNÍ 

 RITUS 
10:00 16:00 16:00 16:00 10:00 --- 

LÁZNĚ  
BOHDANEČ 8:00 16:15 16:15 18:30 8:00 8:00 

DŘÍTEČ 8:45 --- 18:00 --- 8:45 --- 

MIKULOVICE 10:30 18:00 18:00 20:00 10:30 10:30 

TŘEBOSICE 7:30 16:00 16:00 --- 7:30 7:30 

OPATOVICE 7:30 18:00 16:30 16:00 7:30 --- 
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Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 23. dubna, příští číslo vyjde 2. května 2004 

Ne 28.3. Návštěva mons. Ladislava Hučka Kostelíček 10:00 hod. 
Út 30.3. Pastorační rada fara 19:30 hod. 
St 31.3. Vikariátní konference - mše sv. sv. Bartoloměj 9:30 hod. 

 Koncert francouzského katolického sboru  
(zpívají při mši sv. a poté následuje koncert) sv. Bartoloměj 18:00 hod. 

Čt 1.4. Zpovědní den sv. Bartoloměj 8 - 18 hod. 
 Příprava na biřmování sv. Bartoloměj, fara 18:00 hod. 
Pá 2.4. Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměj 17:15 hod. 
 Přednáška: Církev v Evropě (2.díl) fara - sál 19:00 hod. 
So 3.4. Večeřadlo Panny Marie sv. Jan 7:00 hod. 
 Odpoledne her a písní salesiáni 15:00 hod. 
 Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 9:00 hod. 
Ne 4.4. KVĚTNÁ NEDĚLE - svěcení ratolestí 
Po 5.4. Zpovědní den sv. Bartoloměj 8 - 18 hod. 
 Přednáška Mons. Václava Malého sv. Jan 18:00 hod. 
Čt 8.4.  ZELENÝ ČTVRTEK viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 9.4.  VELKÝ PÁTEK viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
 Křížová cesta v přírodě (salesiáni) Kunětická hora (park.) 19:00 hod. 
So 10.4. BÍLÁ SOBOTA viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
 Soukromá adorace u Božího hrobu sv. Václav (salesiáni) 10 - 17 hod. 
Ne 11.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
Po 12.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ viz rozpis velikonočních bohoslužeb 
 Velikonoční turnaj ve stolním tenise salesiáni 14:30 hod. 
St 14.4. Seniorklub  fara - sál 14:30 hod. 
Čt 15.4.  Objednávání mší sv. na květen fara - kancelář 7:00 hod. 
 Příprava na biřmování sv. Bartoloměj, fara 18:00 hod. 
Pá 16.4. Přednáška: Církev v Evropě (3.díl) fara - sál 19:00 hod. 
So 17.4.  Parník - tělocvična salesiáni 10 - 12 hod. 
Ne 18.4. Neděle Božího milosrdenství  
 První sbírka na Charitu všechny bohoslužby  
Čt 22.4. Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 23.4. Přednáška: Církev v Evropě (4.díl) fara - sál 19:00 hod. 
 Awana - Olympiáda - CB salesiáni  
So 24.4. Velikonoční koncert sv. Bartoloměj 19:00 hod. 
Út 27.4. Koncert ZUŠ Havlíčkova sv. Bartoloměj 19:00 hod. 
Čt 29.4. Příprava na biřmování sv. Bartoloměj, fara 18:00 hod. 
So 1.5. Večeřadlo Panny Marie sv. Jan 7:00 hod. 
 Májová pobožnost a mše sv. klášterní kostel 17:30 hod. 
Čt 6.5. Zpovědní den sv. Bartoloměj 8 - 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
So 8.5. Festival SHM 2004 salesiáni 8 - 18 hod. 
 Májová pobožnost a mše sv. klášterní kostel 17:30 hod. 

 

K A L E N D ÁŘ  


