Pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava
Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích
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chtěl bych se s vámi podělit o
několik zážitků, které jsem měl
v minulém měsíci a pár myšlenek, které mi ještě stále táhnou
hlavou v souvislosti s tím.
Před deseti lety jsem navštívil
východní Ukrajinu, specielně vesnici Čechohrad, kterou před 125ti lety založila skupina rodin, pocházející z naší diecéze, především z oblasti kolem Litomyšle.
Tenkrát jsem tam uděloval svátost biřmování těm
statečným ženám,
které přes desítiletí
p ře ne s ly
ž i vo t
z víry dalším generacím. Ačkoliv jim
bolševici
odvezli
kněze na Sibiř, kostel odstřelili, tyto babičky se po domech
scházely na modlitbách, četly si
každou
neděli
z Postily kázání,
křtily své děti a
vnoučata, pohřbívaly své zemřelé.
Od třicátých do devadesátých let minulého století tam neviděli
kněze. Tento podivuhodný fenomén životnosti jejich víry
mne silně oslovil. Tehdy jsem
tam také žehnal místo pro stavbu
budoucího kostela a světil jsem
základní kámen.
Letos 9. 10. se vzpomínalo, jak
před 135 lety vznikla tato vesnice
a zároveň se slavilo 5 let od posvěcení kostela Nejsvětější Trojice. Zúčastnil jsem se této slavnosti spolu s třemi jezuity P. Jiřím
Majkovem, P. Fr. Líznou a

P. Janem Palackým, misionářem
v Bolívii, tedy v milé „Společnosti
Ježíšově“.
Před deseti lety měla na území
oblasti Záporoží (27 tis. km2 - tj.
pro porovnání území jako 3 naše
H.K. diecéze), římskokatolická
církev (co do oficiálních struktur)
jediný záchytný bod. Přízemní
domeček s malou kapličkou
z jedné místnosti, s místností pro
kněze polského původu a další
místností pro komunitu tří
řeholních sester. Nyní je
v této oblasti 10 farností, většinou s novými kostely, včetně
konkatedrály
v Záporoží. Církev
tam žije bez jakékoliv podpory státu. Rozvoj života
církve je výslednicí obětavosti a
autentického
křesťanského života misionářů i
místních věřících,
kteří si misionáře i
život ve farnosti vydržují z vlastních,
mnohem skromnějších prostředků sami. Samozřejmě také solidárně pomáhá bohatší část evropské církve prostřednictvím podpůrných organizací
Kirche in Not a Renovabis.
Po hlavním programu v Čechohradě jsme ještě navštívili místo,
kde sv. Cyril a Metoděj nalezli
ostatky sv. Klimenta, čtvrtého papeže, který na Krymu v Chersones u nynějšího Sevastopolu,
zemřel mučednickou smrtí ve vy(Pokračování na straně 2)
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
(Pokračování ze strany 1)

hnanství. Je tam ještě dnes areál
vykopávek antického města. Tento
sv. Kliment (23.11.) je hlavním patronem naší diecéze. Vychází právě
kniha prof P.Piťhy o sv. Klimentu
a jeho významu v naší diecézi.
Poslední zastávkou byl Užgorod,
kam nás pozval uniatský vladyka
Milan Šášik. Před deseti lety byl jako atašé na Nunciatuře v Kyjevě,
nyní biskup východního ritu
v Mukačevo a Užgorod. Řeckokatolická církev byla od r. 1950 do
r.1968 v bývalém Československu
zakázaná.V Rusku, kam patřila
Ukrajina, až do devadesátého roku.
Kdo odmítl přejít do pravoslaví, odcházel do vězení nebo do vyhnanství. Z té doby má východní církev
mnoho mučednických svědků v čele
s blahoslaveným Teodorem Romžou (+1947), předchůdcem vladyky Milana. Dodnes tam katolická
církev východního ritu zakouší mnoho útrap jako následky minulých
desítiletí. Na druhé straně ale také jí
provází velké Boží požehnání. Nový
seminář se 130 bohoslovci. Užgorodská naplněná katedrála. Při slavnostní bohoslužbě přijímali jednotlivé skupiny bohoslovců tonzuru, lektorát, subdiakonát a jáhenství. Košický vladyka Milan Chautur, který
pomáhal s udělováním služeb a
svěcení přivezl jako dar kopii klokočovské madony. Zpívaný růženec
před milostným obrazem s následnou slavnostní zpívanou liturgií.
Tři a půl hodiny jsme chválili Pána
Boha a většina lidí v kostele stála.To také o něčem vypovídá. Vzpomínal jsem, jak na našich hodinových bohoslužbách lidé v závěru
mše svaté pozorují hodinky, aby jim
neujel autobus, když za čtvrthodinku jede další.
Tato cesta byla pro mne velmi poučná, bylo v ní setkání s mnoha
přáteli, které jsem neviděl 10 let.
Napadala mne slova, která kdysi
vyslovil pan kardinál Meisner, ještě
jako berlínský biskup: „Ex Oriente
Lux, ex Occidente Luxus“.
+ Josef Kajnek
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FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2004
Milí farníci,
letos - podobně jako v minulých letech - uspořádáme na začátku adventní doby Farní adventní den, na který Vás všechny
srdečně zveme.
Udělejte si čas a přijďte na setkání věřících naší farnosti. Tam
bude příležitost k posezení s občerstvením, k poslechu hudby
a zpěvu, k zamyšlení nad uplynulým rokem a k předvánočnímu
zamyšlení. Také si zazpíváme adventní písně.
Letošním rokem končí podpora našeho sirotka Jeana Pierra
ze Rwandy, o kterého jsme pečovali 7 let. Chceme ale podporovat další potřebné dítě, o které zažádáme v rámci Adopce
srdce. Podrobnosti Vám sdělíme později. Prosíme Vás proto,
abyste svým příspěvkem pomohli zajistit prostředky na podporu tohoto dalšího sirotka. Bude se jednat zase asi o 7000 Kč.
Předem děkujeme za Vaše dary.
Náš Farní adventní den se bude konat:

v sobotu 4. prosince 2004
od 10 do 17 hodin
v Salesiánském středisku mládeže
na Skřivánku (jako v minulých letech).
Prosíme Vás, milí farníci, abyste nám, stejně jako v minulých
letech, pomohli tento Farní adventní den zajistit. Prosíme Vás o
pomoc s přípravou občerstvení - vítané jsou koláče, vánoční
cukroví, chlebíčky, ovoce apod.
Občerstvení můžete donést k Salesiánům, kde budeme náš
Farní adventní den připravovat:
v pátek 3. prosince mezi 16. a 18. hod. nebo
v sobotu 4. prosince ráno od 8,30 hod.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Za farní společenství
L. Moriová, S. Jiroutová a manželé Matyášovi

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
OPRAVA FARY
Stavební práce v půdních prostorách arciděkanství se pomalu chýlí ke konci, již byly zkolaudovány tři
bytové jednotky a kotelna, další část by měla být dokončena do konce měsíce listopadu. Postupně se
pokládají dřevěné podlahy, osazují se dveře, provádí se
montáž osvětlení a dokončují se malby. Je ještě třeba
dokončit zadní schodiště včetně zábradlí a přebrousit a
natřít podlahy. Dá-li Pán, Vánoční svátky, stráví naši otcové již v nových bytech.

VEČER MLADÝCH
V pátek 26. listopadu se uskuteční v naší farnosti Večer
mladých. O co se jedná?
V celé naší diecézi probíhají
tzv. Večery mladých, které se
pořádají v jednotlivých vikariátech. Mladí ze všech farností
vikariátu mají příležitost být
alespoň na chvíli spolu, něco
pěkného spolu prožít. Toto
setkání chceme zahájit mší
svatou v kostele sv. Bartoloměje v 18.00 a následně se
přesuneme na faru, kde bude
připravený společný program,
který si tentokrát připravili
mladí ze sezemické farnosti.
Hlavním tématem bude „Bůh
v mém životě“. Jsou pochopitelně zváni všichni mladí
z naší farnosti i okolí.
V programu nebudou chybět
písničky, scénky, hry, ani duchovní slovo.
Srdečně zve P. Vladislav

na téma:

PROGRAM:
Mše svatá (rytmická)
Přivítání
Témátko
Modlitba chval
Diskuse+ Pohoštění

kostel sv. Bartoloměje
dále fara
předpokládaný konec
kolem 21. hod.

Info: 777 821 182, Marijano@volny.cz
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
POZVÁNÍ NA „EKUMÉNU“
Z nedělních ohlášek jste se jistě
dozvěděli o plánovaném ekumenickém setkání. Raději pro připomenutí, dříve než budeme pokračovat Vám tuto ohlášku připomeneme:
Křesťané v Pardubicích vás zvou
na společné ekumenické shromáždění s názvem KŘESŤANÉ
V PARDUBICÍCH SE MODLÍ A
SLOUŽÍ. Tématem tohoto ekum e ni c k é h o se t k á ní b u d e
„Křesťanská služba nemocným a
potřebným“. Setkání proběhne v
pátek 19. listopadu 2004 od
19,00 hodin ve farním sále. V
programu jsou: Písně, čtení Božího slova, modlitba, prezentace
služeb SKP a CHARITA, prohlídka výrobků z Chráněných dílen
SKP, občerstvení a vzájemné
poznávání.
Jistě všichni víme, že se již nějakou dobu křesťané všech církevních společenství snaží setkávat
během tak zvaného Aliančního
týdne či v Týdnu modliteb za
sjednocení křesťanů. Ale pro budování společného domu (jak
nám vypovídá samotná charakteristika setkávání: z řeckého jazyka „oikumené“ - dům, hospodářství) nestačí jeden či dva týdny,
ve kterých se plaše setkáme v
nějakém kostele nebo modlitebně, abychom zazpívali několik
písní, pomodlili se otčenáš a zase se spokojeně rozešli s pozdravem „Tak zase za rok“ do svých
domovů a domovských církví.
„Jde dělat něco víc?“ Ptali jsme
se při setkání představených pardubických církevních obcí. Během našich setkáních jsme domluvili, že je nutné představit
ostatním dílo, o které se v Pardubicích snažíme. Poznáme-li navzájem, co ten „druhý“ dělá, pak
jsme ho schopni pochopit, ocenit
jeho námahu, soustředit společně
síly nebo mu podat pomocnou
ruku, poznáme-li, že jeho dílo je
dobré. Proto jsme zvolili téma
Křesťanská služba nemocným
a potřebným. Je to téma velice
konkrétní. Vždyť všechna společenství se snaží podle vzoru Krista pomáhat jako milosrdný sama-
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ritán těm nejpotřebnějším.
Proto bychom vás chtěli pozvat
na toto setkání. Nabídka je lákavá, stačí si všimnout bohatosti
programu. A chceme také poprosit o modlitbu za toto setkávání. Kristova prosba „Ať jsou jedno!“
A chcete-li se opřít o skálu, kterou je nástupce apoštola Petra,
současný papež Jan Pavel II.,
pak přijměte jeho slova z apoštolské exhortace Ut unum sint z
roku 1995:
„Věřit v Krista znamená chtít církev; chtít církev znamená chtít
společenství milosti, které po celou věčnost odpovídá Otcovu plánu. A to je význam Kristovy modlitby: Ut unum sint (Ať jsou jedno).“
„Mám-li mluvit za sebe jako římského biskupa, ekumenické úkoly
jsou, jednou z pastoračních priorit
mého pontifikátu. Myslím na vážné překážky, které nedostatek

jednoty při zvěstování evangelia
vytváří. Křesťanské společenství,
které věří v Krista a s evangelijním zápalem touží po spáse lidstva, může být stěží uzavřeno
vanutí svatého Ducha, který vede
všechny křesťany k plné a viditelné jednotě. Zde je v sázce příkaz
lásky, příkaz, který nepřipouští
výjimku. Ekumenismus není jen
vnitřní záležitostí křesťanských
společenství. Je věcí lásky, kterou má Bůh v Ježíši Kristu k celému lidstvu; stát této lásce v cestě
je hřích proti Bohu a jeho plánu
shromáždit všechny v Kristu. Jak
napsal papež Pavel VI. ekumenickému patriarchovi Athenagorovi I.: „Kéž nás Duch svatý vede
po cestě usmíření, aby se jednota našich církví mohla stávat stále zářivějším znamením naděje a
útěchy pro všechno lidstvo.“
Srdečně zvou jáhen Petr a
P.Vladislav

Křesťané v Pardubicích Vás zvou
na společné ekumenické shromáždění s názvem

KŘESŤANÉ V PARDUBICÍCH
SE MODLÍ A SLOUŽÍ
Křesťanská služba nemocným a potřebným
V pátek 19.listopadu 2004 od 19,00 hodin
na faře Římskokatolické církve,
Kostelní 92, Pardubice
Program:
Písně, čtení Božího slova, modlitba, prezentace služeb SKPCEDR (organizační jednotka o.s. dříve Střediska křesťanské
pomoci) a CHARITA, nabídka výrobků z Chráněných dílen
SKP-CEDR, občerstvení, rozhovory, společenství.

Program společně připravili:
Miloš Hübner (Církev českobratrská evangelická) Vladislav Brokeš
(Římskokatolická církev) Samuel Jindra (Církev bratrská) Daniel Hrdinka (Církev adventistů sedmého dne) Pavel Radosta (Slovo života) František Miláček (Křesťanské společenství) Jan Pospíšil (Bratrská jednota
baptistů) Jan Rokyta (Církev československá husitská)

S A L ES I Á NS K É S T ŘE D I S KO
AKCE A ČINNOSTI SALEZIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE
V LISTOPADU A PROSINCI
LISTOPAD
13. listopadu
17. listopadu
17. listopadu
20. listopadu
21. listopadu

Volejbal
Sport
Společenství
Malá kopaná
Kultura

TURNAJ VOLEJBALOVÝCH DÍVČÍCH TÝMŮ
NOHEJBALOVÝ PODZIMNÍ TURNAJ
ORATOŘ PANA ŘEDITELE
SAVIO CUP (ROČNÍKY 92 – 94)
MUZIKANTSKÁ CECILKA 4. ROČNÍK

24. listopadu

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA ŽÁKYŇ SaSM: SPOŘILOV

27. listopadu

Výlet

VÝLET PRO DĚTI

Tělocvična SaSM Pce
SaSM 9-17 hod
Bar SaSM 15:00 hod.
Uhříněves SHM
SaSM Pce 18:00 hod.
SaSM 14,45 hod.
tělocvična
Heřmanův Městec

PROSINEC
3.-5. prosince

Duchovní

DUCHOVNÍ OBNOVA MLADŠÍCH

Borová u Poličky

1. prosince

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA ŽÁKYŇ SaSM: DUBINA

SaSM 14:45 hod
tělocvična

1. prosince

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA DOROSTENEK
CHVALETICE:SaSM

Chvaletice 18:20 hod

4. prosince

Kultura

ADVENTNÍ DEN FARNOSTI

SaSM Pce

5. prosince

Kultura

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

SaSM Pce

7. prosince

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA ŽÁKYŇ BENEŠOVO: SaSM

Benešovka 14:30 hod

9. prosince

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA DOROSTENEK
SaSM:Chemická

SaSM 16,30 hod.
tělocvična

10.-12. 12.

Duchovní

DUCHOVNÍ OBNOVA STARŠÍCH

Borová u Poličky

15. prosince

Volejbal

VOLEJBALOVÁ LIGA DOROSTENEK Přelouč:SaSM

Přelouč 18:00hod.

18. prosince

Kultura

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE U JESLÍ

SaSM Pce 15:00 hod.

27. 12.-2.1.05

Kultura

OSLAVA SILVESTRA
S NERVESA DELLA BATTAGLIA

SaSM Pce 18:00 hod.

VIKARIÁTKO V PARDUBICÍCH
V sobotu 16. 10. se konalo v Salesiánském středisku vikariátní setkání mládeže. V devět hodin jsme
začali mší svatou, která byla sloužena u příležitosti výročí zvolení papeže Jana Pavla II. Po jejím skončení jsme vyslechli duchovní zamyšlení P. Josefa Trochty, které bylo inspirováno příběhem z Lukášova
evangelia „uzdravení posedlého v Gerase“ (Lk 8,26-39). A pak následovalo malé posezení u čaje
(kávy, čokolády), během kterého jsme si popovídali se starými i novými přáteli. Poté jsme si promítli
video, které nám připomnělo Světová setkání mládeže z minulých let a zároveň bylo pozváním na setkání do Kolína nad Rýnem v roce 2005. Bližší informace o tomto setkání nám poskytli Zdislava Černochová z Diecézního centra mládeže a P. Vladislav Brokeš. Následoval oběd a po něm sportovní odpoledne, při kterém jsme se utkali ve floorbale, fotbale, volejbale nebo kalču, šipkách a kulečníku. Vikariátko jsme si užili a těšíme se na další společné setkání!
Ilona, Blanka, Vašek a Martina

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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VZDĚLÁVÁNÍ
Prof. Petr Piťha: VÝCHOVA V RODINĚ

(pondělní přednáška u sv. Jana 11.10.2004)
To, jak dítě přichází na svět, je vlastně zázrak. Po
spojení dvou zárodečných buněk nastává dělení,
oddělování (jako se o tom mluví v 1. kapitole Geneze), růst, až se dítě narodí a je zcela nesamostatné a závislé na péči lidí. Představa, že dítě je
„nepopsaný list“ není zcela přesná. Každý člověk
si v sobě nese náklonnost ke zlému. Naproti tomu
rozumnost člověka není zárukou dobrého jednání. (Mučírny a laboratoře neměly od sebe daleko!)
Lidská bytost je tak složitá, že dítě se učí lidským
dovednostem velmi dlouho, celý život!
Křesťané křtí dítě:
1. protože jsou si vědomi, že na to sami nestačí a
svěřují je Bohu;
2. dítě není výlučně jejich;
chtějí dítěti otevřít dimenzi života, který není
podroben smrti.
Biblický ráj byla zahrada, ohraničený prostor, v
němž platí určitý řád. V tomto řádu je místo pro
člověka. Odtud je krok k úvaze o archetypech vychovatelů:
Hrnčíř - chce tvarovat, vytvářet, formovat dítě
podle svých představ. Rodič si vysní, co bude
jeho dítě.
Zahradník - sleduje, co v zahradě roste; podporuje to, co se objevilo, respektuje co bylo zaseto a
vyrůstá.
Přístup „zahradníka“ rozvíjí nadání dítěte, tj. vybavení nějakou schopností od Boha.
Jedním z úkolů výchovy v rodině je ochrana dětí
před atmosférou doby a dalšími nebezpečími.
Např. sobectví, které bývá spojeno se samotou.
Proti tomu jsou nejlepší obranou další sourozenci
dítěte. Rodina posiluje dítě v odporu proti nezdravým, ale většinovým názorům. Dva významné úspěšnost (vede obvykle k sebeklamu) a práva

LATERÁN
Tato fotografie zobrazuje basiliku Sv. Jana
v Lateránu, tzv. Matku všech kostelů, jejíž
svátek se v církvi slaví 9. listopadu každého
roku. Je to chrám, z něhož řídilo kolébku
církve více než polovina papežů.
Církev shromážděná v tomto chrámě by tak
měla „předsedat v lásce“. Vzpomeňme na
toto společenství v modlitbách.
V tento den slaví své posvícení – posvěcení – všechny kostely světa u kterých se nezná přesné datum jejich dedikace či konsakrace.
Jáhen Petr
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jedince, které vyjadřují představu, že člověk je
středem světa.
Lidské poznání se rozvíjí především metodou porovnání s již známým. Toto srovnávání začíná v
domově, v rodině, s prvními zkušenostmi. Domov,
kde se dítě cítí v bezpečí, není jen prostor, ale
hlavně lidé, kteří tam žijí. Tito lidé žijí své role v
rodině a tím pomáhají dítěti vytvářet základní
představy o světě. Správné jednání v rodinné roli
je velmi důležité. Nelze stírat rozdíly mezi otcemmužem a matkou-ženou. Zejména prarodiče přenášejí tradice na vnuky, protože na to mají více
času a znají své vlastní výchovné chyby. Rodina
je společenstvím práce i odpočinku. Všichni musí
spolu vytvářet svou rodinu. Funkce rodiny nelze
přesunout na jiné instituce!
Dítě je v rodině uváděno do dvojího světa: viditelného nebo vnímaného a vědecky interpretovaného. Na prvním místě musí mít dítě pevnou oporu
na zkušenostech z běžného života. Totéž platí
pro sociální a politické otázky. Při změnách v
okolním světě potřebuje člověk sestoupit k základům, které chápe a rozumí jim. Proto se dítě v
rodině musí učit pozorovat a vnímat všemi smysly a současně to vnímané popisovat, mluvit o tom.
V rodině si dítě osvojuje primární kulturnost: setkává se s mýty a pohádkami. Spoluprožívání pohádkových příběhů později dítě podrží, až přijdou
skutečné životní problémy. Rodina učí dítě úctě a
údivu nad světem. Nedostatek těchto schopností
vede k nudě a špatnému jednání.
Rodiče musí být soustředěni na jakoukoliv činnost, kterou s dětmi dělají. Věnovat svým dětem
především čas a být stateční v opozici k nedobrým společenským trendům.
Zapsal Jan Kohl

C H A R I TA - M I S I E
PŘED TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2005
V souvislosti s blížící se Tříkrálovou sbírkou
2005 bychom chtěli informovat čtenáře o některých skutečnostech týkajících se Tříkrálových sbírek (dále jen TS) na Pardubicku, které již proběhly a s potřebami Tříkrálové sbírky, kterou připravujeme.

Osobní asistence je prováděna v průměru u pěti
dospělých občanů a u osmi dětí se zdravotním
postižením.

Jak bylo naloženo s vybranými finančními
prostředky v minulosti?

Finanční prostředky získané v TS 2005 budou
využity opět na rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby, a to jak v Pardubicích, tak i do
venkovských oblastí na Pardubicku. Chtěli bychom rozšířit tuto službu do Lázní Bohdaneč a
okolí a do mikroregionu Za letištěm.
Rádi bychom dosáhli toho, aby staří nebo postižení lidé nezůstávali osamoceni a bez pomoci ani
ve vzdálenějších obcích od center charitní sociální pomoci, která jsou v současnosti
v Pardubicích, Moravanech a Holicích.

=

Vybrané finanční prostředky z prvních TS 2001 –
2003 byly použity na přípravné práce stavby Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem (dále
jen DPS). Bylo vyhotoveno zaměření skutečného
stavu, první studie a projekt pro územní řízení.
Pro přerušení územního řízení z důvodů neshod
se sousedy DPS byly pozastaveny další přípravné práce. Za zbylé finanční prostředky byly zakoupeny tři polohovací postele a antidekubitní
podložky proto, aby již část vybraných financí byla využita pro občany, a tímto i část budoucího
zařízení DPS mohla již dnes sloužit občanům.
=

Jak to vypadá s Domem pokojného stáří
v Rosicích nad Labem dnes?

Sousedé, kteří podali žalobu na Oblastní charitu
Pardubice z důvodu, že je bude DPS obtěžovat
pachem, hlukem, vibracemi, světlem atd., soudní
spor uskutečněný v srpnu 2004 prohráli. Soud
rozhodl po prvním stání ve prospěch Charity. Odpůrci stavby však podali odvolání a opět zvolili
zdržovací taktiku tím, že nezaplatili správní poplatek a čekali, až jim soud odvolání vrátí a poté jej
teprve zaplatili. Podobným způsobem a různými
obstrukcemi zdržují sousedé již více než tři roky
stavební řízení. Nyní se tedy čeká na stanovení
termínu odvolacího soudu. Jisté je, že se Charita
nemůže již ucházet o dotace na plánovanou stavbu v roce 2005. Smutnou skutečností je, že odpůrci stavby, i když soudní spor prohráli, ve skutečnosti docílili opět oddálení výstavby nejméně o
další rok.
=

=

=

Na co se bude vybírat v Tříkrálové sbírce
2005?

Potřebujeme vaši pomoc

Na TS 2005 potřebujeme větší počet pomocníků,
zejména na organizační práce. Dále potřebujeme
velký počet vedoucích skupinek koledníků starších 18 let a koledníky samotné ze všech věkových vrstev. Prosíme všechny zájemce z řad studentů, absolventů, nezaměstnaných, důchodců a
všech lidí ochotných nabídnout svou pomoc, aby
se hlásili na telefonním čísle 466 33 50 26 nebo
přímo v kanceláři Oblastní charity Pardubice,
V Ráji 732, Pardubice (naproti velkoprodejny Instal – Ráj koupelen).
Těšíme se na všechny nové pomocníky.
K. Tajovský

Využití dalších finančních prostředků

TS 2004 byla určena na podporu rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby zejména do venkovských oblastí. Vybrané peníze byly použity na zavedení pečovatelské služby do Moravan a na osobní asistenci u osob se zdravotním postižením. Oblastní charita Pardubice od
1. září tohoto roku zavedla pečovatelskou službu
na Moravansku a od 1. listopadu v Holicích.
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RŮZNÉ
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže
Zborovské nám. 2018, 530 02 Pce
s finančním přispěním MO Pardubice V

POŘÁDÁ SOUTĚŽ MLADÝCH ZPĚVÁKŮ
POD NÁZVEM

která se uskuteční v neděli

21.listopadu 2004 v 18,00 hod.
na Salesiánském středisku
mládeže

BIŘMOVÁNÍ
U SV. BARTOLOMĚJE
V neděli 31. října proběhlo při farní mši
svaté v kostele sv. Bartoloměje udílení
svátosti biřmování. K velké skupině biřmovanců tak přibyly 3 sestry – Jana,
Monika a Tereza, které se nemohly zúčastnit slavnosti biřmování, které proběhlo na konci května.
I těmto třem srdečně blahopřejeme a
přejeme plnost radosti, která pramení
z plnosti darů Ducha svatého.
P. Vladislav
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KATECHUMENÁT
V NAŠÍ FARNOSTI
Toto zvláštní slovo, pro někoho možná složité a krkolomné vyjadřuje, že se tak jako
v každém roce začíná příprava ke svátosti křtu. Myslím si,
že je to každoroční zázrak,
kterému přihlížíme s velikou
radostí.
Letos se přihlásilo 8 lidí, kteří
ve svém nitru zatoužili po hlubokém a intimním společenství s Bohem. Každé pondělí
v 18.00 se setkáváme ke
společné meditaci nad Písmem a v budoucnu budeme
probírat Desatero, svátosti a
mnoho dalších skutečností
života církve.
Prosím vás o modlitbu za tyto
naše bratry a sestry a samozřejmě můžete mezi nás
z pozvat i další zájemce.
P. Vladislav

D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.21

KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4.ČÁST
– VARHANY A VARHANNÍ HRA (5)
V dnešním V dnešní části seriálu o varhanách si
přiblížíme část varhan nazývanou hrací stroj, ukrytý v hrací skříni,o které jsem psal minule.
Pod názvem hrací stroj se skrývají 3 části: zásobování varhan vzduchem, ovládací aparát a píšťaly.
Zásobování vzduchem se děje pomocí ventilátoru,
který čerpá vzduch do měchu nebo několika měchů, a pak do regulátoru, kterým může být také
malý měch. Ten má za úkol usměrňovat nestálý
tlak vzduchu, vznikající nepravidelným odběrem
vzduchu do píšťal. Posledním článkem této soustavy jsou ještě vzduchovody neboli rozvody vzduchu ve varhanách. Bývají to nejčastěji dřevěné
kanály, ale také v současnosti flexo-hadice. Soustava ventilátoru, měchu, regulátoru a vzduchovodů má za úkol dovést k píšťalám vzduch o potřebném tlaku. Ten nemusí být ve všech rejstřících, či
píšťalových strojích vždy stejný. Na tlaku vzduchu
proudícího do píšťaly závisí síla tónu. Barokní varhany pracovaly s daleko nižším tlakem vzduchu
než romantické a současné moderní nástroje.
Dalším článkem varhanního stroje je pak ovládací
aparát - vzdušnice a traktura. Vzdušnice je centrální část varhan, kde se rozvádí vzduch do píšťal.
Každý manuál (klaviatura) varhan má svou vzdušnici a zde mluvíme o samostatném stroji, jenž má
v rámci celých varhan svoji specifickou úlohu.
Vzdušnice má tři části – ventilovou komoru, která
obsahuje ventily, tónové či rejstříkové kancely
(příhrádky) a k nim přiléhající píšťalnici, do níž se
osazují píšťaly. Během vývoje varhan se ustálilo
používání dvou typů vzdušnic: s tónovými kance-

lami (bodcová nebo zásuvková) a s rejstříkovými
kancelami (kuželková nebo membránová). Ze
všech těchto typů se technicky a především zvukově nejlépe osvědčila vzdušnice zásuvková, stavěná již barokními varhanáři.
Nyní se podívejme na ovládací mechanismus traktury, která má za úkol přenášet impulzy z klávesy
k píšťale, což bývá, zvláště u velkých nástrojů,
dlouhá cesta. Traktury rozlišujeme třech typů a to:
mechanickou, pneumatickou a elektrickou.
Mechanická traktura přenáší povel z klávesy po
celou cestu k píšťale mechanicky pomocí abstraktů (táhel), pák a hřídelů. Musí proto být především
její hřídelová deska s rozvody do všech stran,
konstruována s hodinářskou přesností, aby se dal
ovládat i velký nástroj. Pneumatická traktura nahradila mechanické části rozvodu rourkami se
vzduchem. Stlačením klávesy se otevře malý ventil, který spustí cestu vzduchu k píšťale.Celou práci za varhaníka vykoná tzv. pracovní vzduch, který
ovládá trakturu místo táhel. Nevýhodou tohoto řešení je zpožďování zvuku. To se snažili odstranit
varhanáři konstrukcí elektrické traktury, kde se
celý proces přenosu impulzu od klávesy ke vzdušnici děje elektrickou cestou.
Stisknutím klávesy se aktivuje nízkonapěťový
elektrický obvod s elektromagnetem, který ovládá
ventil vzdušnice. Tento typ traktury se využívá i
dnes třeba při rekonstrukcích varhan nebo
v kombinaci s mechanickou trakturou.
Pokračování příště
Jiří Kuchválek - regenschori

Na Slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 21.listopadu při mši svaté v 9.00 hod. u sv.Bartoloměje bude
provedena Missa brevis St. Joannis de Deo od Josefa Haydna a v17.30 hodin, v předvečer památky
sv. Cecílie – patronky hudebníků - se uskuteční koncert z duchovních skladeb Antonína Dvořáka. Dovoluji si Vás jménem všech účinkujících pozvat.
J. Kuchválek

IRÁCKÝ PREMIÉR VE VATIKÁNU
Vzhledem k současné tíživé situaci v Iráku a veliké sledovanosti dění v této válkou zmítané zemi,
přinášíme vám jednu povzbudivou zprávu:
Vatikán. Jan Pavel II. přijal iráckého premiéra,
Ajáda Alávího. V promluvě k nejvyššímu iráckému představiteli uvedl (citujeme v plném znění):
„Jsem rád, že vás mohu přivítat ve Vatikánu a
ujistit vás, že jsem stále blízko Iráckému národu,
tak tvrdě zkoušenému tragickým utrpením posledních let. Modlím se za oběti terorismu a svévolného násilí, za jejich rodiny a za všechny, kdo velko-

ryse pracují na obnově vaší země.
Chtěl bych povzbudit úsilí Iráckého národa o obnovení demokratických institucí, které ho budou
vskutku zastupovat a zasazovat se o obranu práv
každého člověka, v plné úctě k etnickým a náboženským různostem, které byly vždy zdrojem
obohacení pro vaší zemi. Věřím, že křesťanské
společenství žijící v Iráku od apoštolských dob
přispěje svým vlastním způsobem k růstu demokracie a budování pokojné budoucnosti.
Ze srdce svoláván na vás a vaše spolupracovníky
i na celý milovaný irácký národ hojné požehnání
Všemohoucího Boha.“ (podle www.radiovaticana.cz)
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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.

Po 15.11. Objednávání mší sv. na prosinec

Fara - kancelář

7:00

St 17.11. Chrám.koncert duchovní hudby
Čt 18.11. Mše sv.

Kostel sv.Bartoloměj

15:30

DD u Kostelíčka

15:00

Fara - sál

16:00

Fara a sál

19:00

DALŠÍ AKCE

Pá 19.11. Charita-beseda s biskupem z Indie
Ekumen.setkání
Ne 21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
Po 22.11. Celodiecézní kněžský den
Přednáška“Odpuštění viny“- P. Vacek

sbírka na opravu farní budovy
Hradec Králové

9:30

Kostel sv. Jana

18:00

Farní sál

19:00

Kostel sv.Bartoloměje

19:30

Kostel sv.Bartoloměje
fara

18:00
19:00

Kostel sv.Bartoloměje

8-16:00

Kostel sv. Jana

16-18:00

DD u Kostelíčka

16:00

Kostel sv. Bartoloměj

19:30

Kostel sv. Jana

7:00

Salesiánské středisko

10-17:00

Kostel sv.Bartoloměje

19:00

Kostel sv. Jana
klášterní
Kostel sv. Bartoloměje

6:30,12:00
16:00
18:00

klášterní

16:00

Fara -sál

14:30

Fara sál

19:00

Kostel sv. Bartoloměje

19:00

Po 13.12. Petr Stejskal: II. Vatikánský koncil v praxi

Kostel sv. Jana

18:00

St 15.12. Objednávání mší sv. na leden

Fara - kancelář

7:00

Čt 16.12. Předvánoční zpovídání
Mše sv.

DD u Kostelíčka

16:00

Kostel sv.Bartoloměje

19:00

klášterní

17:00

Čt 25.11. Přednáška ing.Kašpara (setkání mládeže)
Pá 26.11. Koncert - Bonifantes
Večer mladých
Ne 28.11. 1.adventní neděle
Čt 2.12. Zpovědní den
Zpovědní den
Mše sv.
Pá 3.12. Koncert - Viva art
So 4.12. Večeřadlo Panny Marie
Farní adventní den
Út 7.12. Koncert - Bonifantes
St 8.12.

Slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu - mše sv.
Koncert - ZŠ Gorkého

Čt 9.12. Seniorklub
Přednáška ing.Kašpara(setkání mládeže)
Koncert - Bonifantes

Koncert - Gospel
Pá 17.12. Předvánoční zpovídání
Ne 19.12. Koncert - Zvoneček

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 10. prosince, příští číslo vyjde 19. prosince 2004.
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