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Měl jsem cestu autem z Pardubic
do Hradce Králové. Zastavil jsem
jedné stopařce. „Kam jedete?“
„Jedu na Kuňku.“ „Tam pracujete?“ „Ano, ujel mi autobus, tak to
zkouším stopem, protože mi už
volali, kde jsem.“ Tak jsme spolu
vyměnili několik vět. Pak mi řekla:
„No, modlila jsem se, aby mi někdo zastavil.“ Nastražil jsem ucho
a zeptal se: „To jste věřící?“ „Ne,“
odpověděla rychle. „Ale věřící se
přeci modlí?“ „Tak to nejsem, ale
modlila jsem se.“ Docela mě to
potěšilo. Říkal jsem si, že na pohled nevěřící lidé, když potřebují
Boha ke svému životu, tak volají
a volají, ani o tom nevědí.
Když jsme zahýbali v
Hradišti ke Kunětické
hoře, neudržel jsem
se: „Chtěl jsem vám
jen říct, že vás Bůh,
ve kterého nevěříte,
vyslyšel. Jsem totiž
duchovní v Pardubicích. Tam od svatého
Bartoloměje. To je ten
kostel vedle Zelené brány. Tak když budete mít
cestu, tak se u nás zastavte.“
Tento příběh mě potěšil, proto se
o něj s vámi dělím. Všichni máme
totiž okolo sebe mnoho lidí. Často to jsou lidé na hony vzdálení
kostelu. A pokud by snad do některého zabloudili, pak by se tam
třeba necítili dobře, řekněme jako
doma. A zdá se mně, že Pán Ježíš čeká na nás, na každého z
nás, abychom je do jeho domu
pozvali. Nebo nám Ježíš nabízí,
že nás doprovodí do domu našich sousedů, známých nebo
spolupracovníků. A kdo z nás by
si nepřibral takového společníka?

Jednou jsem slyšel o pěkném
přirovnání. Jak všichni víme, sv.
Pavel nazývá naše společenství
církve Božím domem, Boží stavbou, Božím chrámem. Do tohoto
domu přijde mnoho lidí. Někteří
jen přibrzdí svůj úprk a zběžně
nakouknou (ne nadarmo je u kostela sv. Bartoloměje zatáčka, která nabádá řidiče: „Zpomal!“). Jiní
se odváží překročit práh, třeba si
i na chvíli sednou v temném koutě vzadu za sloupem. Pak odejdou a víckrát se nevrátí. A pak
jsou další, kteří se vrátí: Jednou,
dvakrát... A třeba se najdou tací,
kteří zatouží stát se součástí našeho chrámu, začne jim tu
být dobře a budou tu
doma. Pomožme jim v
tom. Pokud se my
sami zde cítíme doma, dobře a šťastní,
i přes mnohou starost všedního dne,
pak to je základní forma pozvání.
S kostelem souvisí křtitelnice, eucharistie a
vůbec život našeho
společenství. O křtitelnici
jako o naplněné touze po domově jsem již psal. Eucharistii nám
připomene právě vyhlášený Rok
Eucharistie Janem Pavlem II. O
jeho úmyslu se můžeme dočíst v
poselství, které adresoval mládeži a ke kterému se vrátíme na
stránkách Zpravodaje. A život
farního společenství? A společný
život s Bohem? Právě teď začínáme psát říjnové číslo společné
snahy pomoci si navzájem do
božího království.
jáhen Petr Šabaka
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
ARNOŠT Z PARDUBIC
V těchto dnech si připomínáme
významného člověka našich národních dějin pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Kdo to
byl? Narodil se kolem roku 1305
jako nejstarší ze synů Arnoštu z
Hostinného, který byl královským
purkrabím v Kladsku. Základní
vzdělání získal ve škole Broumovského kláštera a další pak v Praze
a v italské Bologni a Padově, kde
vystudoval práva a teologii.
Roku 1343 byl vysvěcen na biskupa. Rok nato
bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, takže je Arnoštovi z Pardubic propůjčen
titul arcibiskupa.
Vzdělaný arcibiskup s evropským rozhledem se
ujal organizace nové provincie. V roce 1349 vyhlásil církevní zákoník, který systematicky stanovil hlavní zásady církevního práva. Vymezil kompetenci a způsob jednání biskupského soudu.
Byl blízkým spolupracovníkem Karla IV. a zřejmě inspirátorem mnoha jeho činů. Mezi nimi
vzpomeňme korunovaci Karla IV. na českého krále, založení Pražské university nebo položení základního kamene Svatovítské katedrály.
Je známá i jeho mezinárodní diplomatická činnost. V roce 1346 dosáhl v Avignonu schválení
Karlovy volby za římského krále a jednal o možnosti jeho korunovace na císaře a dokonce se
objevil mezi možnými kandidáty na svatopetrský
stolec.
Zemřel 30. července 1364 v Roudnici a pohřben
byl v Klodsku ve farním kostele sv. Jana.
U příležitosti 640. výročí úmrtí tohoto významného muže byla v Pardubicích uspořádaná třídenní mezinárodní vědecká
konference nazvaná „Arnošt z Pardubic - Osobnost - prostředí - odkaz“.
Cílem této vědecké konference bylo
představit dosavadní znalosti a nejnovější výsledky výzkumu Arnoštova
života a působení. Vyvrcholením této
konference bylo odhalení bronzového
reliéfu arcibiskupa Arnošta ve stejnojmenné aule University Pardubice.
Arnošt z Pardubic nebyl jen politikem, právníkem či osobností kulturního povznesení českého národa, ale, a
to na prvním místě, mužem hluboké
křesťanské víry. Aby byl podtržen tento aspekt, celebroval 35. Arnoštův
nástupce na pražském arcibiskupském stolci Miloslav kardinál Vlk slav2

nostní bohoslužbu v pardubickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tento chrám ostatně též
vděčí své existenci Arnoštu z Pardubic, který jej
nechal postavit.
Kardinál Vlk při své promluvě zdůraznil kořeny,
z nichž vyrůstala osobnost arcibiskupa Arnošta.
Citoval přitom slova z 1. knihy Královské: „Kéž je
Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci!
Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům.“ Arnoštova osobnost vyrůstá z vědomí závislosti na Bohu.
Dále pak kardinál Vlk vyzdvihl ze druhého čtení
větu: „Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a
odpouštějte si. Především však mějte lásku, která
všechno spojuje k dokonalosti.“ Toto chování je
pravým odkazem Arnošta z Pardubic a pokud bychom toto opomenuli, pak Arnoštovu osobu nevnímáme v její celistvosti. Jeho odkaz je pro
dnešní dobu velice aktuální. A stejně tak jako
svorník gotického chrámu, ve kterém se vzpomínková mše konala, drží klenbu, tak i láska k Bohu,
k církvi i k národu držela klenbu života arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Tolik z promluvy pana kardinála Miloslava Vlka.
Osobnost Arnošta z Pardubic je významná také
pro dialog mezi polským a českým národem a na
závěr je dobré zmínit i mariánskou zbožnost Arnošta z Pardubic. Vlastnoručně prý vyřezal ze
dřeva tři sochy panny Marie, z nichž asi tu nejznámější dnes uctíváme na Svaté Hoře u Příbrami.
Petr Šabaka

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
OPRAVA FARY
V budově arciděkanství stále pokračují práce na výstavbě
bytů. Jsou dokončeny sádrokartonové příčky. Provádí se obklady dlažby v koupelnách a do konce září by měla být v provozu nová kotelna. Také bylo upraveno schodiště a vchod na
schodiště do druhého patra.
Ing. Helena Kosová

SPOLEČENSTVÍ PARDUBICKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ
ANEB TEOLOGICKÉ STŘEDY OPĚT ZAHAJUJÍ.
Zveme vás, studenty Univerzity Pardubice, a ostatní příznivce
pardubické akademické obce, na pravidelná studentská setkání
v Pardubicích!
Struktura bude podobná jako v minulém semestru: začínáme studentskou mší sv., kterou slavíme ve farním kostele sv. Bartoloměje každou středu od 18 hodin, po ní cca v 19 hodin pokračujeme přednáškou, besedou nebo jiným programem asi do 20.30
hodin. I když se přednáška či beseda uskutečňuje v rámci studentského setkání, je určena široké veřejnosti. Poté následuje už
uzavřené studentské společenství, na které zveme zejména pardubickou akademickou mládež.
To ale samozřejmě není všechno. Během zimního semestru se s
námi můžete zúčastnit řady zajímavých akcí, ať už je to podzimní
víkend v Železných horách, předvánonoční akce na srubu na
Českomoravské vrchovině či Silvestr na faře v Lužických horách!
Abyste byli vždy v obraze a žádná z akcí vám neunikla, sledujte
www stranky pardubické farnosti www.farnost-pardubice.cz nebo
kontaktujte duchovního správce pardubických vysokoškoláků, P.
Vladimíra Slámečku (slamecka@fel.cvut.cz, 603 713 363)! Těšíme se na nové kamarády!

KURZ PŘÍPRAVY
NA MANŽELSTVÍ
Ve čtvrtek 21. října 2004 ve
20.00 hodin bude zahájen u Traxlerů kurz přípravy na život
v manželství. Zveme všechny
dvojice, které se chtějí hlouběji
poznat, ujasnit si správnost své
volby a připravit se na společný
život v manželství.
V případě, že na toto úvodní setkání nebude moci přijít celý pár,
je třeba, aby přišel alespoň jeden z partnerů. Budou se totiž
mimo jiné společně domlouvat
termíny dalších setkání.
Kontakt: tel. 466 652 332,
e-mail: crhk@volny.cz

Ñ
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S A L ES I Á NS K É S T ŘE D I S KO
Přehled činností Salesiánského střediska mládeže
ve školním roce 2004/2005
ÚTERÝ
14:30 - 15:45
15:45 - 17:15
18:00 - 19:30

Florbal
Volejbal
Malá kopaná

žáci
dorostenci/ky
muži

1.stupeň
14 - 18 let

chlapci I.aII. ZŠ
žákyně
děti
„mládež“
muži

9 - 15 let
1.stupeň
6 - 12 let

žáci
děti
žáci
děti
dorostenci/ky
muži
muži, ženy

1.stupeň
8 - 13 let
1.stupeň
6 - 12 let
14 – 18 let

STŘEDA
9:00 – 10:30
14:30 - 18:00
14:30 - 16:00
16:00 - 17:00
18:30 - 19:00
18:30 - 20:00
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:30 - 21:30
14:15 - 15:00
14:00 - 16:00
19:30 - 20:00
14:30 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:30

Cvičení matek s dětmi
Modelářský kroužek
Volejbal
Výtvarka
Mše svatá
Nohejbal
ČTVRTEK
Florbal
Zpívání s Barčou a Šárkou
Malá kopaná
"Rukodělné práce"
Volejbal
Malá kopaná
Volejbal
PÁTEK
Výuka náboženství
Volejbal - trénink na AVL
Společenství mladých
NEDĚLE
Malá kopaná
Volejbal
Malá kopaná

DÁLE STŘEDISKO NABÍZÍ
Út, Čt, Ne 14:30 – 20:00 Otevřený klub
(bar, šipky, kulečník)
Možnost posedět a pohovořit s ostatními.
Út, Čt, Ne 14:30 – 17:00 Malá herna
(stolní hry, stolní fotbal apod.) Pro děti
(především) i dospělé.
Út, Ne 15:30 – 17:00 Stolní tenis
Pálky a míčky možno zapůjčit.

různé věkové kategorie
muži, ženy
od 15ti let
žáci, dorostenci
dorostenci, muži, ženy
dorostenci

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

16. října 2004 na Salesiánském středisku mládeže
Program:
9:00
společná mše svatá
10:00
čaj, káva, buchty
10:30
různé informace
11:30
oběd
12:30
sportovní odpoledne (volejbal dvojic,
stolní tenis, šipky, kulečník, stolní fotbal, atd.
16:00
ukončení setkání

KONTAKTY
adresa

Salesiánské středisko mládeže, Zborovské nám. 2018, Pardubice, 530 02

telefon

P.Jindřich Čáp, ředitel střediska +420608554447

email
web

sasm@pardubice.sdb.cz
www.pardubice.sdb.cz
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trénink AVL

D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.20

KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4.ČÁST
– VARHANY A VARHANNÍ HRA (4)
V dnešním pokračování cyklu o varhanách se
začneme zabývat popisem varhan a základními
technickými údaji.
Varhany tvoří dvě části. Ta první, pro nás
všechny viditelná je tzv. skříň s hracím stolem,
většinou umístěná na hlavním, ale také někdy na
postranním kůru, či na boku chrámové lodi nebo
v presbytáři. Druhá část varhan, většinou skrytá
našim zrakům je nástrojová část, někdy nazývána
varhanní stroj.
Skříň varhan, obrácená do prostoru kostela
(nebo koncertní síně) se jmenuje prospekt, více či
méně osázený píšťalami, většinou hrajícími, ale
pro doplnění vzhledu se často osazují i píšťaly nehrající. Výtvarná stránka prospektu je to, co nás
často zaujme na první pohled, jeho provedení většinou odpovídá estetickému ideálu doby, kdy byl
nástroj postaven nebo rekonstruován. Pravými
klenoty bývají prospekty barokních varhan, dnes
již pečlivě restaurované, ale i mezi novými nástroji
je mnoho krásných prospektů, esteticky citlivě zakomponovaných do prostoru. Je ideální, tvoří-li
prospekt s hracím strojem, potažmo i charakterem
zvuku varhan umělecky jednotný celek. Konstrukce varhanní skříně se také podílí na zvukové
stránce nástroje. Hrací stůl je ovládacím centrem
varhan s klávesnicemi – manuály, registry a různými pomocnými ovládacími prvky. Hrací stůl mů-

že být přímo zabudovaný do skříně varhan - tzv.
Spielschrank nebo stojí samostatně v různých
vzdálenostech od varhan. V dnešní době bývá
v koncertních síních také jeden hrací stůl volně
přemístitelný.Výtvarně je často hrací stůl řešen ve
stylu varhanní skříně a jeho hlavními vlastnostmi
má být snadná ovladatelnost, přehlednost a jednoduchost obsluhy. Hrací stoly některých současných velkých nástrojů ale připomínají někdy spíše
velín menší elektrárny. Proto se dnes prosazuje
snaha o maximální pohodlí varhaníka a snadnost
obsluhy.
Hrací stroj varhan se skládá ze třech částí a to:
1) ze vzduchového zásobovacího aparátu,
2) z ovládacího aparátu a
3) z píšťal.
Činnost těchto soustav vnímáme spíše sluchem
podle zvuku varhan nebo můžeme např. u starých
varhan slyšet zřetelně klapot mechanické traktury
a někdy také, v méně příjemné situaci pro varhaníka, můžeme případně slyšet různé „visící“ tóny
a do hudby nehodící se zvuky. To tehdy, objeví-li
se na varhanním stroji nějaká závada. O této sice
složité, ale nesmírně zajímavé části varhan bude
příští díl našeho vyprávění.
Pokračování příště
Jiří Kuchválek - regenschori

ZPÍVEJTE S NÁMI!
Dostali jste od Boha dar zpěvu? Máte rádi hudbu a chtěli byste ji s námi uskutečnit při bohoslužbách? Chceme znovu obnovit sbor Chorus minor, který zpíval při nedělní večerní mši! Na setkání s vámi se těší sbormistr Pavel Šisler a
Honza Khol.
Bližší informace: 466 615 603; kamilapavel@volny.cz; 466 642 937;
khol@datis.cdrail.cz

JAK ZÍSKAT ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý
den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv.
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit
se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání
víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestli-

že po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova
získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den.
Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za
zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech
po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na
úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy
chcete plnomocný odpustek získat.
Převzato z www.pastorace.cz
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
VIKARIÁTNÍ POUŤ DO HRADCE KRÁLOVÉ
Jak jste se již dozvěděli z kalendáře, náš vikariát se zúčastní poutě 30. října tohoto roku do
Hradce Králové. Než se vydáme, je důležité najít
smysl této poutě k naší katedrále. Proto vám nabízíme tento článek, který pojednává o základních charakteristikách této akce.
Dne 10. listopadu 1664 byla bullou „Super universae“ papeže Alexandra VII. založena královéhradecká diecéze. V roce 2004 tedy slavíme 340.
výročí této události. Je vhodné si při této příležitosti připomenout:
= jaký význam pro věřícího člověka má diecéze
jako společenství božího lidu, které bylo svěřeno
pastýři; ze studia dějin diecéze poznáváme mnohé těžkosti, které provázely její vznik, i mnohá
utrpení, nepochopení i věznění, která museli pastýři – biskupové ale i kněží a mnozí věřící prožít
pro svou věrnost Kristu. Diecéze může být zřízena tam, kde je již stabilizovaná struktura duchovní
správy. I když se jedná o určité území, jde především o lidi žijící na tomto území. Výstižně o diecézi hovoří Kodex církevního práva v kánonu 369:
Diecéze je část Božího lidu svěřená pastýřské
péči biskupa za spolupráce kněží, takže pod
svým pastýřem a od něho shromažďovaná
v Duchu svatém vytváří evangeliem a eucharistií
partikulární církev, ve které v pravdě je přítomna
a činná jedna, svatá, katolická a apoštolská církev Kristova. A v Katechismu katolické církve se
píše v odstavci 833: Místní církví, kterou je diecéze, se míní společenství věřících křesťanů ve
společenství víry a svátostí s jejich biskupem posvěceným v apoštolské posloupnosti. Tyto místní
církve jsou „vytvořeny podle vzoru všeobecné
církve“; v nich a z nich žije jedna a jediná katolická církev“.
=
význam patronů (ochránců diecéze) sv. Klimenta, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha.
=
co pro věřícího znamená biskup – pastýř
uprostřed svého lidu. Královéhradecká diecéze je

poměrně rozlehlá, z některých farností je to do
Hradce Králové více než 100 km. I když biskup
často mnohé farnosti navštěvuje, přece jen větší
vzdálenost může vést k určitému odcizení.
=
vztah ke katedrále jako hlavnímu chrámu
diecéze. O lateránské bazilice, po mnohá staletí
hlavním chrámu papeže se říkalo, že je to hlava a
matka všech chrámů města (Říma) a světa. Protože to byl hlavní chrám pastýře – papeže a
všech věřících světa. Analogicky můžeme i o katedrále říci, že je to hlavní chrám pastýře – biskupa a všech věřících diecéze.
=
vztah kněze k biskupovi. Diecéze je svěřena biskupovi. Kněz je jeho spolupracovníkem a
pomocníkem, do farnosti je biskupem poslán a
jemu zodpovídá za správu farnosti.

VIGILIE ZA MÍR

Blízkém Východě a za obyvatele Ugandy, kteří
trpí nájezdy dětských vojenských band, tzv. Rebelů. Řešení těchto problémů podporují letos
PMD v Rakousku, Německu a v České republice.
Možná si vzpomenete na autentické svědectví
našich květnových hostů – dětí z Ugandy, které
strach z řádění Rebelů dennodenně prožívají.
Vigilie za mír v Thajsku, na Blízkém Východě a
v Ugandě, jakož i na celém světě, se bude
v Pardubicích konat formou bohoslužby slova
s adorací v kapli sv. Václava u salesiánů
v sobotu 23. října od 19:30 hod. (po večerní mši
svaté). Přijďte připojit svůj hlas k modlitbě.

V neděli 24. října budeme slavit tradiční Světový
den modliteb za misie spojený s finanční sbírkou, kterou bude rozdělovat na vzdělávací, zdravotní a sociální projekty misijních stanic Papežské misijní dílo šíření víry. Sbírce bude předcházet čtení také již tradičního dopisu národního
ředitele Papežských misijních děl (dále PMD).
Letos navíc připravila PMD tří sousedících zemí
– Německa, Rakouska a České republiky, vigilii
za mír, která bude předcházet slavení misijní
neděle. Věřící jmenovaných zemí jsou zváni,
aby se připojili k modlitbám za děti zneužívané
k prostituci v Thajsku, za uzdravení vztahů na
6
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A JAKÝ JE PROGRAM NAŠÍ POUTĚ?
10.00 hod. Zahájení v kostele P. Marie na Velkém
náměstí, kde bude představení vikariátu a seznámení s činností diecézních pastoračních center.
11.00 hod. Proběhne přednáška Mons. Dominika
Duky 340 let královéhradecké diecéze. Po ní následuje polední občerstvení, prohlídka biskupské
residence, biskupské kurie a nově rekonstruovaných objektů, prohlídka katedrály s výkladem. Budou nám též představeny pastorační aktivity
diecéze.
Během tohoto programu bude možnost programu
pro děti (katecheze, hry).
14.00 hod. Bude cerlebrovat Mons. Dominik Duka
slavnostní mši svatou v katedrále sv. Ducha.
Jak vidíte, program naší vikariátní pouti bude velice bohatý a zajímavý. Nepromeškejte tuto příležitost zakusit, že jsme součástí královéhradecké
diecéze.
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE
(KOLÍN NAD RÝNEM, SRPEN 2005)
„PŘIŠLI JSME SE MU POKLONIT.“ (MT 2,2)
Milovaní mladí!
1.
Tento rok jsme slavili XIX. světový den
mládeže a rozjímali jsme
nad přáním některých
Řeků, kteří přišli na Velikonoce do Jeruzaléma:
„Chceme vidět Krista.“
(srov. Jan 12,21) Nacházíme se na cestě do Kolína, kde se v srpnu
2005 uskuteční XX. světový den mládeže.
„Přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) To je
téma nadcházejícího světového setkání mladých.
Je to téma, které dovolí mladým lidem všech světadílů znovu si projít cestu mudrců, jejichž ostatky
se podle jedné zbožné tradice uctívají právě
v tomto městě, a setkat se jako oni s Mesiášem
všech národů.
Opravdu, Kristovo světlo ozářilo chápavost
a srdce mudrců. „Vydali se na cestu“ (Mt 2,9), vypráví evangelista, vrhnuli se s odvahou po neznámých stezkách a podnikli dlouhou a nesnadnou
cestu. Neváhali nechat všeho, aby mohli jít za
hvězdou, kterou viděli zářit na východě (srov. Mt
2,1). Také vy, drazí mladí, napodobte mudrce
a ze všech míst světa se pusťte na „cestu“ do Kolína. Je důležité, nejen abyste se starali o praktickou organizaci Světového dne mládeže, ale je
třeba, abyste na prvním místě pečovali o duchovní přípravu v atmosféře víry a naslouchání Božímu slovu.
2.
„A hle – hvězda (…) šla před nimi, až
se zastavila nad místem, kde bylo dítě.“ (Mt 2,9)
Mudrci přišli do Betléma, neboť se nechali poslušně vést hvězdou. Dokonce „jakmile uviděli
hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“ (Mt
2,10) Milovaní, je důležité naučit se rozpoznat
znamení, kterými nás Bůh volá a vede. Když jsme
si vědomi, že nás vede On, naše srdce zakouší
hlubokou a opravdovou radost, která se pojí
s živou touhou setkat se s ním a s vytrvalým úsilím poslušně ho následovat.
„Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií.“ (Mt 2,11) Na první pohled nic zvláštního. A přece toto dítě je jiné než ostatní: je to jednorozený Syn Boží, který se zřekl své slávy (srov.
Fil 2,7) a přišel na svět, aby zemřel na kříži. Sestoupil mezi nás a stal se chudým, aby nám zjevil

božskou slávu, kterou budeme plně kontemplovat
v nebi, naší blažené vlasti.
Kdo by mohl pomyslit na větší znamení lásky? Zůstáváme ve vytržení před tajemstvím Boha, který se poníží, aby na sebe přijal lidskou přirozenost až po obětování se za nás na kříži (srov.
Fil 2,6–8). Ve své chudobě přišel, aby hříšníkům
nabídl spásu, Ten, který – jak nám připomíná
svatý Pavel – „ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor
8,9). Jak poděkovat Bohu za tak nezměrnou dobrotu?
3.
Mudrci
se
setkali
s Ježíšem
v městečku „Bet-lehem“, což znamená „dům chleba“. V prosté betlémské jeskyni leží na troše slámy „pšeničné zrno“, které zemře, aby přineslo
„hojný užitek“ (srov. Jan 12,24). Ježíš se během
svého veřejného života, když mluvil o sobě a o
svém spásonosném poslání, odvolával na obraz
chleba. Řekl: „Já jsem chléb života!“ „Já jsem
chléb, který sestoupil z nebe.“ „A chléb který já
dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan
6,35.41.51)
Projdeme-li s vírou cestu Spasitele od chudoby jesliček až po opuštěnost na kříži, pochopíme lépe tajemství jeho lásky, jíž vykoupil lidstvo.
Dítě, Marií opatrně uložené ve stáji, je ČlověkBůh, kterého uvidíme přibitého na kříži. Ten samý
Spasitel je přítomný ve svátosti eucharistie.
V betlémském chlévě se v prostém vzezření novorozeněte nechá uctívat Marií, Josefem a pastýři; v proměněné hostii ho uctíváme svátostně přítomného v těle, krvi, duši a božství a dává se
nám jako pokrm věčného života. Mše svatá se tak
stává pravým setkáním lásky s Tím, který se zcela vydal pro nás. Neváhejte, drazí mladí, odpovědět mu, když vás zve „k Beránkově svatební hostině“ (srov. Zj 19,9). Naslouchejte mu, připravte
se odpovídajícím způsobem a přijímejte svátost
oltářní zvláště v tomto Roce eucharistie (říjen
2004 – 2005), který chci vyhlásit pro celou církev.
4.
„Padli na zem a klaněli se mu.“ (Mt
2,11) Dítě, které Maria tiskne v náručí a v němž
mudrci poznali a uctívali toho, který byl očekáván
národy a předpověděn proroky, dnes můžeme
uctívat v eucharistii a uznat ho jako našeho Stvořitele, jediného Pána a Spasitele.
„Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,11) Dary, které
7
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mudrci věnovali Mesiáši, symbolizují pravou úctu.
Zlatem zdůraznili královské božství; kadidlem ho
vyznali jako kněze Nové smlouvy; tím, že mu dali
myrhu, oslavili proroka, který prolije vlastní krev
pro usmíření lidí s Otcem.
Drazí mladí, nabídněte i vy Pánu zlato svého bytí, neboli svobodu následovat ho z lásky, a
odpovědět mu tak věrně na jeho zavolání; nechte
k němu vystoupat kadidlo své vroucí modlitby ke
chvále jeho slávy; obětujte mu myrhu, neboli
vděčnost Jemu, pravému Člověku, který nás tak
miloval, že za nás zemřel na Golgotě jako zločinec.
5.
Klanějte se jedinému pravému Bohu,
přiznejte mu první místo ve svém bytí! Modloslužba je stálým pokušením člověka. Bohužel jsou
lidé,
kteří
hledají
vyřešení
problémů
v náboženských
praktikách
neslučitelných
s křesťanskou vírou. Pokušení věřit jednoduchým
mýtům úspěchu a moci je silné; je nebezpečné
souhlasit se zamlže-nými pojetími svatého, která
představují Boha ve formě kosmické energie nebo jinými způsoby, které se neshodují
s katolickým učením.
Mladí, nevěřte lživým iluzím a pomíjivým
módám, které nezřídka zanechávají tragické duchovní prázdno! Odmítejte vábení peněz, konzumismu a lstivého násilí, které někdy předkládají
masmédia.
Klanění se pravému Bohu představuje
opravdový postoj odporu vůči každé formě modloslužby. Klanějte se Kristu: On je kámen, na kterém postavíte svou budoucnost a spravedlivější a
solidárnější svět. Ježíš je vládcem pokoje, pramenem odpuštění a usmíření, který může všechny
členy lidské rodiny učinit bratry.
6.
„Vrátili se do své země jinou cestou.“
(Mt 2,12) Evangelium upřesňuje, že mudrci se
poté, co se setkali s Kristem, vrátili do své země
„jinou cestou“. Taková změna směru může symbolizovat obrácení, k němuž jsou voláni ti, kteří se
setkali s Ježíšem, aby se stali pravými ctiteli, jaké
On si přeje (srov. Jan 4,23-24). To s sebou nese
napodobení jeho způsobu jednání, abychom sami
sebe přinesli, jak píše apoštol Pavel, „v oběť živou, svatou a Bohu milou.“ Apoštol pak dodává,
abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale
abychom se změnili a obnovili svoje smýšlení,
abychom „dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je
dobré, bohulibé a dokonalé.“ (srov. Řím 12,1-2)
Poslouchat Krista a uctívat ho přivádí
k odvážným volbám, k často hrdinským rozhodnutím. Ježíš je náročný, protože chce naše skutečné štěstí. Volá některé lidi, aby zanechali vše8

ho
a
následovali
ho
v kněžství
nebo
v zasvěceném životě. Kdo zaslechne toto pozvání, ať nemá strach odpovědět „ano“ a ať ho poslušně
následuje.
Ale
kromě
povolání
k zvláštnímu zasvěcení je také povolání vlastní
každému pokřtěnému člověku: i to je povolání k
„vysoké míře“ běžného křesťanského života, která je vyjádřena ve svatosti. Potkáme-li Krista a
přijmeme-li jeho evangelium, náš život se změní a
jsme jakoby tlačeni k tomu, abychom vlastní zkušenost sdělili druhým.
I dnes je mnoho těch, kteří ještě neznají
Boží lásku nebo se snaží naplnit srdce bezvýznamnými náhražkami, a proto je nutné být svědky lásky kontemplované v Kristu. Pozvání
k účastni na Světovém dni mládeže platí také pro
vás, drazí přátelé, kteří nejste pokřtěni nebo kteří
se neznáte k církvi. Není snad pravda, že právě
vy žízníte po Absolutnu a hledáte „něco“, co dá
smysl vašemu bytí? Obraťte se na Krista a nebudete zklamáni.
7.
Drazí mladí, církev potřebuje pravé
svědky pro novou evangelizaci: muže a ženy, jejichž život je proměněn setkáním s Ježíšem; muže a ženy schopné předat tuto zkušenost druhým.
Církev potřebuje svaté. Všichni jsme povoláni ke
svatosti, pouze svatí mohou obnovit lidstvo. Na
této hrdinské cestě evangelia nás mnozí předešli.
Vybízím vás, abyste se často dovolávali jejich
přímluvy. Na setkání v Kolíně lépe poznáte některé z nich, jako svatého Bonifáce, apoštola Německa, a svaté města Kolína, zvláště Uršulu, Alberta Velikého, Terezii Benediktu od Kříže (Edith
Stein) a blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Mezi
nimi chci zvláště jmenovat svatého Alberta a svatou Terezii Benediktu od Kříže, kteří se stejným
vnitřním postojem mudrců vášnivě hledali pravdu.
Neváhali dát své intelektuální schopnosti do služby víry, a tak svědčili o tom, že víra a rozum jsou
spojeny a že se na sebe vzájemně odvolávají.
Milovaní mladí, kteří jste se vypravili na cestu do Kolína, papež vás provází svou modlitbou.
Maria, „žena eucharistie“ a Matka mou-drosti ať
podpírá vaše kroky, osvěcuje vaše volby, učí vás
milovat to, co je pravdivé, dobré a krásné. Ať vás
všechny přivede ke svému Synu, který jediný může uspokojit nejvnitřnější očekávání inteligence a
srdce člověka.
Uděluji vám všem požehnání!

RŮZNÉ
POUŤ KE SVATÉMU VÁCLAVU
Během září se na nástěnkách v kostele i v
ohláškách objevila informace o Svatováclavské
pouti. Lákavé nabídky prožít zářijový státní svátek
ve Staré Boleslavi využilo i několik lidí z pardubické farnosti. Pojďme se podívat, jak pouť k patronu
České země probíhala.
V pondělí dopoledne jsme s P.Vláďou, Pavlou a Zuzkou nasadili batohy na záda, rozloučili
se se svými nejbližšími (doufali jsme, že ne naposledy) a šlápli do pedálů. Před sebou jsme měli
celý krásný den a 65 km jízdy na kole. Všichni
jsme se (snad kromě Vládi) tak trochu této vzdálenosti obávali, ale nakonec se ukázalo, že nebyl
důvod. Jízda proběhla v pohodové náladě s
úsměvy na rtech. K nejkrásnějším zážitkům patří
návštěva Kladrub nad Labem se spoustou pasoucích se koní a prohlídka Libice nad Cidlinou. Zde
jsme si připomněli postavu dalšího národního patrona, sv. Vojtěcha, a společně se pomodlili.
Do Poděbrad, našeho vytouženého pondělního cíle, jsme dorazili tak brzy, že jsme se stihli
projít lázeňskou promenádou a poprosit na mši
sv. za zdárný konec putování. Ze zdejší fary jsme
natěšení vyrazili okolo půl osmé ráno. Zbývajících
40 km se nám podařilo ujet v příjemném tempu
(23 km/h).
Když jsme vjížděli do Staré Boleslavi, už se
valily davy lidí na mši sv., kterou jste mohli i vy v
přímém přenosu zhlédnout v televizi. Pro mě byl
určitě neopakovatelný a radostný zážitek slyšet
celý zástup Čechů zpívat svatováclavskou hymnu. Slavnostní mší sv. však program zdaleka nekončil. Bylo z čeho vybírat, ale o tom vám již napíše druhá skupina poutníků. Závěrem chci za
nás, „cyklopoutníky“, napsat, že jsme moc rádi,
že jsme se nezalekli ani vzdálenosti, ani počasí a
na úžasnou pouť pod širým nebem vyrazili.
za „cyklopoutníky“ Lucka Fibichová

Právě když „cyklopoutníci“ vyjížděli v
„příjemném tempu“ na kole z Poděbrad, kupovala
druhá skupina pardubických poutníků společnou
jízdenku do Staré Boleslavi. Tato skupina byla
převážně složena z ministrantů, kteří, jak se dozvíte o několik řádků níže, sehrála během slavnostní mše svaté svou nezastupitelnou roli.
Ministranti jsou správní kluci. Jsou tak
správní, že někteří rodiče se raději ještě jednou
na nádraží ptali, zda mohou svou ratolest pustit.
„Samozřejmě. Bez obav.“ Tak zněla odpověď. V
pořádku jsme nasedli do vlaku, v Kolíně přesedli
a ve Staré Boleslavi vystoupili. Než jsme se přidali k hloučkům poutníků, kteří vystoupili ze stejného vlaku, pomodlili jsme se před vlastním putováním, jak se na takovou cestu sluší. Pouť není
výlet, a proto byla tato modlitba na místě.
Od vlakového nádraží najdete cestu do
Staré Boleslavi velice jednoduše - projdete lesíkem a půjdete stále rovně, kolem vojenské stíhačky, až narazíte na chrám sv. Václava. Tuto
cestu jsme absolvovali i my. Ve Staré Boleslavi
jsme nalezli sokolovnu, kde se strojili do svých
rouch kněží, jáhni a ministranti. Během hledání
sokolovny nás stihli pozvat na návštěvu pražští
bohoslovci do semináře a otec kanovník Vyhlídka
na Vyšehrad.
Na mši jsme byli včas a řádně ustrojeni s
patřičným chováním, jak se na takového pardubického ministranta sluší. Díky tomu jsme se stali
během mše takřka mediálními hvězdami, když
nás kdejaký fotograf či kameraman snímal. Musí
být přeci vidět, že jsme tu byli...
Po mši svaté jsme se naobědvali, prohlédli
si posvátná místa, kde jsme se pomodlili za náš
národ, za naše rodiče a kamarády a pak se vrhli
do vřavy poutního oslavování. Zaujal nás umělecký kovář, který před našima očima z kusu železa vykouzlil zvoneček, který dokonce i cinkal.
Zastavili jsme se i u mušketýrů, kteří nám ukázali
pušky od husitských válek.
Shromáždili jsme se v kostele Panny Marie,
kde nám zazpívala Ztracená kapela. Po koncertě
jsme otočili své kroky směrem k nádraží. Než
jsme tam došli, poslední zastávkou byla již zmiňovaná stíhačka. Přemýšleli jsme, že kdyby nám
ujel vlak, sundali bychom ji z podstavce a do Pardubic bychom přiletěli...
...do Pardubic jsme nakonec přijeli s mírným zpožděním, ale jak padlo na začátku: ČD
znamená „Časem Dojedeš“.
Kdo nejel s námi, o hodně přišel. Těšíme
se na další pouť.
za ministranty a jejich doprovod Petr Šabaka
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Út

Mariánský večer

Kostel sv. Jana

18:30 hod.

Adorace

Kostel sv. Jana

19 - 20 hod.

St

Cvičení maminek s dětmi

Salesiánské středisko

9:00 hod.

Čt

Společenství dospělých

Fara (malá klubovna)

20:00 hod.

Domov důchodců

15:00 hod.

Kostel sv.Jana

18:00 hod.

Fara - sál

14:30 hod.

Fara - sál

19:00 hod.

Fara - kancelář

7:00 hod.

Domov důchodců

15:00 hod.

U Traxlerových

20:00 hod.

DALŠÍ AKCE
Čt

7.10. Mše sv.

Po

11.10. Přednáška: P. Piťha: Rodinná výchova

St

13.10. Seniorklub

Čt

14.10.

Pá

15.10. Objednávání mší sv. na listopad

Čt

21.10. Mše sv.

Přednáška ing. Stanislava Kašpara
(setkání mládeže)

Kurz přípravy na život v manželství
Ne 24.10. Sbírka na misie
Út

26.10. Zpovědní den

Čt

28.10.

Přednáška ing. Stanislava Kašpara
(setkání mládeže)

So

30.10.

Pouť do Hradce Králové
vikariátu Pardubice a Hradec Králové

Při všech bohoslužbách
Kostel sv.Bartoloměje

8 - 16 hod.

Fara - sál

19:00 hod.

Katedrála sv. Ducha a Nové Adalbertinum

Po

1.11. Slavnost všech svatých

Kromě tří obvyklých mší sv. navíc
v 16.00 v Klášterním kostele

Út

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Kromě tří obvyklých mší sv. navíc
v 9.00 u sv. Bartoloměje a
v 17.00 u sv. Jiljí v Pardubičkách.

Čt

4.11. Mše sv.

So

6.11. Večeřadlo P.Marie
Společné udílení svátosti nemocných

Domov důchodců

15:00 hod.

Kostel sv.Jana

7:00 hod.

Kostel sv.Jana

10:00 hod.

Od 10.10. do 26.11. bude každou neděli
propůjčen kostel sv. Jana bratřím evangelíkům na jejich bohoslužby.
Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 5. listopadu, příští číslo vyjde 14. listopadu 2004
POZVÁNÍ
Doporučuji návštěvu OTEVŘENÉHO KLUBU v Jungmanově ulici, kde
budou promítány filmy z festivalu
Jeden svět a to:
13.10. od 18.00 hod Země zaslíbená
20.10. od 17.00 hod Porušování lidských práv v Bělorusku.
Maria Francová
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INZERÁT
Hledám šikovnou švadlenu na brigádnickou
výpomoc i doma. Tel.: 607 951 106

Farní zpravodaj - nápady, návrhy, reakce
Vladislav Brokeš, Kostelní 92, Pardubice 530 02
marijano@volny.cz , www.farnost-pardubice.cz

