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již máme za sebou první 
měsíc roku 2005 a možná si 
už někdo z nás řekl: „Ten čas 
ale letí.“ Ano, je to pravda, ale 
když se trochu poohlédneme 
zpět objevíme v uplynulém 
měsíci mnoho krásných oka-
mžiků. Jedním z nich byl určitě 
týden modliteb za sjednocení 
křesťanů, který právě vrcholil 
svátkem Obrácení svatého 
Pavla. Na vlastní „kůži“ proží-
vá své obrácení a pak sám ve 
svých dopisech vybízí cír-
kevní obce: „Aby všichni 
byli jedné mysli a jedno-
ho srdce.“ A se sv. 
Pavlem můžeme do-
dat, že tím, kdo 
sjednocuje, je Kris-
tus.  

V nedávné době 
jsem zaopatřoval 
jednoho 93-letého 
dědu. V životě toho 
prožil hodně, od 
křtu, přes určitá 
období svého živo-
ta, kdy se od Boha 
vzdálil, až do 
dnešního dne, kdy 
opět zatoužil po 
svém obrácení a 
po smíření se 
s Bohem. Poté, co 
přijal svátosti, roz-
zářil se jeho ob-
ličej a nepřestá-
val děkovat za 
milost, kterou 
mu Bůh udělil. Na-
konec mi řekl: „Teď už mohu 

v klidu a v pokoji odejít.“ Byl to 
hezký okamžik. 

Milí přátelé, stojíme na pra-
hu postní doby, jejíž poselství 
nám říká: „Obrať se a věř 
evangeliu.“ Není to sypání po-
pela na hlavu, tvrdé kající a 
postní skutky, ale každodenní 
obrácení vlastního srdce 
k Bohu. Vše, co nám církev 
v postní době nabízí, je oprav-
du pomoc k tomu, abychom 
dosáhli vlastního obrácení. A 
k tomu potřebujeme stejné 
milosti jako sv. Pavel. Vypro-
šujme si ji během postní doby 
i po celý život.  

P. Jindřich Čáp 

DRAZÍ FARNÍCI, MILÍ PŘÁTELÉ A MLÁDEŽNÍCI, 

Pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

SVÁTEK SVATÉ RODINY 
 
V neděli 26. prosince 
jsme v naších koste-
lích slavili svátek Sva-
té rodiny s obnovou 
manželských slibů. 
V naší farnosti se tato 
obnova konala sou-
časně ve dvou koste-
lích a to u sv. Bartolo-

měje při mši svaté za účasti otce biskupa Domini-
ka a v kostele Zvěstování Panny Marie při dětské 
mši, za účasti mnoha manželských párů z našich 
farností. 
Každoroční obnovou manželského slibu dáváme 
sebe jako manželé Bohu. Zveme ho do našeho 
středu a tím dáváme jasně najevo, že chceme být 
s ním a že chceme, aby i On byl součástí našeho 
svazku. A to je příklad i pro naše děti, protože ony 
vidí, že správná cesta dvou  milujících se lidí je 
v manželství ve svazku uzavřeném před Bohem. 
Ne v tom, že bez zodpovědného závazku budou 
žít spolu „jen tak“, a v případě, že je to soužití 
přestane bavit, z takového svazku lehce bez zod-
povědnosti za další osud rodiny odejdou a vyhle-
dávají nová dobrodružství. 
A tak obnova manželského slibu je čas na uvědo-
mění si, že o svoje manželství, o svůj vzájemný 
vztah musí manželé pečovat, naučit se překoná-
vat všednost a stereotyp a být tak dobrým příkla-
dem pro svoje děti, které začínají přestávat vní-
mat svět svým dětským pohledem, a kdy přichází 
období dospívání a tím utváření si vlastního život-
ního názoru na svět a svoje poslání v něm, ke 
kterému je vede Boží prozřetelnost. Proto je důle-
žité, aby mladí lidé už od dětství viděli dobrý pří-
klad v každodenním životě křesťanské rodiny a 
měli tak možnost k vytvoření pevných základů i 
pro svoje budoucí rodiny. 
Při rozjímání o smyslu obnovy manželských slibů 
si uvědomujeme, jak pro naše manželství je také 
důležitá duchovní stránka, protože pokud ve stře-
du našeho konání bude Bůh, bude i naše manžel-
ství radostné a šťastné a bude i dobrým vzorem a 
příkladem pro křesťanský život našich dětí. A za 
to je třeba se modlit a prosit o Boží pomoc. 
 
 „Pane Bože, prosíme tě za všechna křesťanská 
manželství. Pomož jim, aby si uměli vzájemně 
odpouštět, pomáhat a udržovat svůj vztah stále 
tak krásný, jako na počátku své společné cesty. 
Amen“ 

Pavla a Václav Pecnovi 

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
V PARDUBICÍCH 

 
Odezva ankety, která byla zveřejněna v minulém 
čísle Zpravodaje, byla zanedbatelná a neumožňu-
je nám postupovat dopředu. 
Proto bychom Vás chtěli ještě jednou oslovit a 
objasnit projekt eventuálního zřízení Církevní ma-
teřské školky nebo alespoň církevní třídy v rámci 
nějaké již stávající mateřské školky v Pardubi-
cích. 
Jaké by měla mít poslání a co Vašim dětem může 
tento projekt nabídnout: 
 
= Řádná předškolní výchova a vzdělávání. 
= Výchovně-vzdělávací program vychází 

z křesťanských tradic a hodnot. 
= Zájmové činnosti, např.: hra na zobcové flét-

ny, sborový zpěv, základy anglického jazyka, 
dramatická výchova, katecheze… 

 
Ke zřízení církevní školky je potřeba přihlásit mi-
nimálně 25 dětí, aby toto zařízení mohlo vznik-
nout. 
Přicházíme k Vám s touto nabídkou a budeme 
vděčni za jakoukoli odezvu. V případě nezájmu 
nebudeme tuto aktivitu uskutečňovat. Vaše názo-
ry směřujte k P. Vladislavu Brokešovi. 
 

Anna Veselá a P. Vladislav Brokeš 

O vánočních svátcích mě zaujal životopisný sní-
mek o papeži Janu XXIII., který vysílala ČT. Ži-
votní příběh této významné osobnosti církve, 
zejména jeho působení jako papeže, který touží 
po sjednocení všech lidí dobré vůle, jeho snaha o 
nové formy působení církve v současném media-
lizovaném světě, které vyvrcholilo svoláním 
II. vatikánského koncilu, ve mně vyvolalo uvědo-
mění, že jako křesťan - katolík ani pořádně ne-
znám dokumenty, které po sobě II. vatikánský 
koncil zanechal. Rozhodl jsem se proto získat 
více informací o této události v životě Církve. 
V rámci sledování diskuzí o problematice tohoto 
koncilu na Internetu jsem si ale také uvědomil, že 
neexistuje jednoznačný postoj k tomuto koncilu a 
jeho závěrům. Jako konvertita jsem ale přesvěd-
čen, že právě působení ducha II. vatikánského 
koncilu v Církvi také přispělo k mému obrácení. 
Pro ty z vás, kteří se chcete podrobněji seznámit 
s dokumenty II. vatikánského koncilu doporučuji 
Internetový odkaz http://www.knihovna.net, kde 
jsou tyto dokumenty v plném znění (a v českém 
překladu) k dispozici. 

J. Petráš   

http://www.knihovna.net
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Ve farním Zpravodaji proběhla zpráva o přípra-
vě ekumenických setkání v rámci Aliančního 
týdne  a Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 
První setkání se konalo ve středu  5.1. od 18:00 
v Arše (Církev bratrská) a druhé s ústředním 
tematem: Služba bližním - hospicové hnutí se 
konalo v úterý 18.1. od 18:00 v kostele ČCE. Na 
každém setkání bylo zhruba 70 účastníků a 
z toho asi 15 zástupců naší církve. 
Tato setkání jsou pro mne vždy velikou událostí, 
protože v sobě zahrnují určitý pohled jednotli-
vých církví ven ze svého středu. Mnohdy jsme 
jako církve zahleděni do vlastních aktivit a sta-
rostí, ale během ekumenických bohoslužeb vy-
cházíme ze svého já a máme možnost se tro-
chu rozhlédnout. Kým je vlastně pro mne ten 
druhý? Čím může on obohatit mne a zase čím 
mohu přispět tomu druhému? Je to určitý postoj 
lásky církví a jejich členů k sobě navzájem. 
Na ekumenickém shromáždění v Církvi bratrské 
jsem byl požádán o promluvu. Česká evangeli-
kální aliance, která připravuje program a liturgic-
ké texty pro Alianční týden, vybrala jako téma 
všech setkání slova z Písma: „Pane, nauč nás 
modlit se“ Lk 11,1. Hlavním tématem byla tedy 
modlitba Páně. Pro ty, kteří se nemohli zúčast-
nit a chtějí si přečíst pár myšlenek z promluvy, 
nabízím tyto řádky: 
„…..Otče náš – Tato modlitba vyjadřuje nový 
vztah s Bohem – předpokládá, že my jsme Jeho 
lidem a On je naším Otcem. Toto je nezaslou-
žený dar, kterého se nám dostalo, protože člo-
věk po pádu ztrácí orientaci, ale ve křtu ji znovu 
nalézá. 

Výraz Otče náš – určuje společenství lidí, nejed-
ná se tedy pouze o jednoho člověka, ale o spole-
čenství lidí, kteří přijali Pána Ježíše za svého Pá-
na a Spasitele. Tato modlitba tedy není individuál-
ní, ale v této modlitbě se obracím k Bohu a nesu 
do lůna Nejsvětější Trojice všechny ostatní. 
Jaký je tedy můj postoj? Bůh od nás vyžaduje, 
abychom před modlitbou Páně proměnili své nitro 
a ponořili se do společenství. Tím, že se obracím 
na Boha slovy Otče náš, vyjadřuji svou sounáleži-
tost s ostatními křesťany a přijímám je za bratry a 
sestry. Z tohoto důvodů nás tato modlitba vede 
především k proměně srdce. 
Když se modlíme Otče náš, vycházíme 
z individualismu a snažíme se vstoupit do vztahu 
s druhými. Je třeba, abychom se modlili za jedno-
tu a překonání všech překážek, protože jedině 
takto bude naše modlitba pravdivá. Rozdělení 
církví je rána, která se zaceluje velmi těžce a po-
malu. Po staletí mnozí lidé žili v nenávisti vůči ji-
ným církvím a mnohdy nešetřili pomluvami a 
urážkami. Nastal čas, ve kterém je třeba žít Evan-
gelium a milovat bližního jako nás miloval Kristus 
(srov Jan 13, 34-35). Prvním krokem je to, že se 
vůbec začnu o druhého zajímat a budu mu na-
slouchat. Protože v druhém přebývá Kristus, který 
mě chce obohatit. Modlitba Otče náš nás vede 
k velkorysé lásce, protože se modlíme za všech-
ny lidi, za které Ježíš položil život. 
Potom takovýto život modlitby a společenství vy-
dává veliké svědectví o Bohu, jehož láska je urče-
na všem lidem…. „ 

P. Vladislav 

ALIANČNÍ TÝDEN A TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
Přijďte si vyrobit netradiční vlastno-
ručně ozdobenou velikonoční svíčku 
(paškál) na rodinný stůl!  

Přijďte se něco více dozvědět o veli-
konočních znameních, skrze něž 
můžeme lépe porozumět Boží lásce 
k nám! 

Na Květnou neděli 20. března 2005 přijďte do 
farního sálu na faře v Kostelní ulici (vedle kostela 
sv. Bartoloměje). Ve 14:30 zahájíme promítnutím 
obrázků velikonočních znamení a krátkým ko-
mentářem k nim. Po té si bude moci každý vybrat 
obrázek dle svého vkusu a dle předlohy či vlastní 
fantazie si ozdobit velikonoční svíčku. K tomu do-
stane kartičku o významu vybraného znamení. 
Těmi znameními jsou: alfa a omega, beránek, 

cesta, pták fénix, jaro, klasy, kohout, kříž, kvočna, 
kuřátko, motýl, oslík, páv, pelikán, popel, ruce, 
ryba, slunce, stůl, svíce, vajíčko, větve, vinná ré-
va, voda, zajíček, zvon. 

Svíčku si můžete přinést nebo bude možné za-
koupit si ji na místě (máme k dispozici svíčky o 
průměru 4 cm a výšky 10 a 6 cm. Větší (10 cm) 
svíčka stojí 10 Kč, menší 6 Kč. Zdobí se pomocí 
voskových plátků – motiv se do nich předkreslí a 
vyřízne nebo vystřihne. Plátek se přitlačí prsty na 
svíčku. Cena zdobení na jednu svíčku bude 3 – 5 
Kč (dle velikosti).  
Zveme děti i maminky, babičky... Nabídka je ote-
vřená i pro veřejnost, můžete s sebou vzít své 
známé! 

Marie Zimmermannová 
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Cokoliv děláme často, opakovaně, denně, tomu 
hrozí, že to budeme dělat s rutinou, formálně a 
bezobsažně. To je třeba mít na mysli i tehdy, jde-
li o tak posvátnou činnost, jakou je liturgie - slave-
ní mše svaté. 
Slyšel jsem v jedné farnosti, jak lidé žijí při boho-
službách v neustálém napětí, který kněz přijde 
sloužit a přemýšlením o tom, jak to chce pan kap-
lan a jak to chce pan děkan. Stát, sedět, klečet. 
Jak to tedy vlastně má být dnes? V minulých de-
sítiletích byla v postojích při mši mnohem větší 
jednota, nebo chcete-li uniformita. 
Z těchto podnětů vyšla výzva P. Janu Šlégrovi, 
než odjížděl na podzim do Říma na postgraduální 
doktorantská studia právě liturgického oboru, aby 
nám všem, kteří sloužíme v Pardubicích, udělal o 
vánočních prázdninách „školení mužstva“ Dostali 
jsme od specialisty jasné slovo, a proto abychom 
rádi sjednotili zde v Pardubicích některé postoje 
během slavení liturgie. 
K tomu ke všemu je od října 2004 do října roku 
2005 vyhlášen tzv. Rok Eucharistie. Papežský list 
„Mane nobiscum Domine“ - Zůstaň s námi, Pane, 
k tomuto roku vydaný, dává celou řadu impulsů 
k tomu, abychom se při slavení Eucharistie přibli-
žovali k těm ideálům, které Ježíš do Eucharistie 
vložil. Budeme tedy čtyřikrát, jak v tomto úvodním 
zamyšlení farního Zpravodaje, tak v následujících 
nedělních promluvách, věnovat pozornost tomuto 
tématu.  
Abychom správně pochopili, o co vlastně při mši 
svaté jde, je třeba předeslat, že slavení liturgie je 
dílem Ježíše Krista Velekněze - prostředníka me-
zi Bohem a lidmi. On nás nejen reprezentuje, ale 
připojuje k sobě, abychom ji slavili spolu s ním. 
Proto je kněz vázán předpisy a schválenými mod-
litbami. Vyslovuje, že slaví liturgii v jednotě 
s papežem a biskupem místní církve, čímž se za-
ručuje, že jednotlivá mše svatá slavená 
v posledním vesnickém kostelíčku je záležitostí 
celého universálního (katolického) společenství. 
Svým kněžským svěcením má účast na jediném 
kněžství Velekněze Krista. Při slavení mše, v níž 
dále trvá oběť kříže, je Kristus skutečně přítomen 
1) v samotném shromáždění: (Kde jsou dva nebo 
tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich Mt 
18,20), 2) v osobě sloužícího kněze (je nositelem 

kněžství Kristova), 3) ve svém slově a 4) podstat-
ně a trvale pod eucharistickými způsobami. 
 
Mše svatá je složena ze čtyř částí na sebe bez-
prostředně navazujících. 
a) Úvodní obřady 
b) Bohoslužba slova 
c) Bohoslužba oběti (Slavení Eucharistie) 
d) Závěrečné obřady 
 
Vstupní obřady 
Před oltářem s Nejsvětější Svátostí oltářní všichni 
společně pokleknou (bez úklony hlavou). Před-
stoupí před obětní stůl a pozdraví oltář úklonou 
(celebrant i ministranti), kněží a jáhni oltář políbí 
(případně hlavní celebrant okouří oltář a kříž).  
Během tohoto vstupu se zpívá vstupní antifona, 
(může ji nahradit i píseň), pokud se nehraje pře-
čte lektor vstupní antifonu z misálu, pokud to není 
možné, říká ji kněz po pozdravu věřících. 
Předsedající pozdraví shromážděný lid a lid od-
povídá. Zde je možno krátce uvést do liturgie dne. 
Následuje úkon kajícnosti s chviličkou ticha na 
zamyšlení a závěrečná prosba o odpuštění (při 
slavnostních bohoslužbách je možno nahradit 
obřadem Pokropení lidu - Asperges.) 
Kyrie eleison a Sláva na výsostech Bohu - zpíva-
né nebo recitované. 
Vstupní modlitba. Kněz vyzve: „Modleme se“. 
Všichni setrvají s knězem ve chvilce mlčení, aby 
si uvědomili před koho předstupují a připravili si 
v duchu své prosby. Zvoláním „Amen“ - přijímá lid 
tuto modlitbu za své. 
Tím končí vstupní obřady a začíná bohoslužba 
slova. 

Mons. Josef Kajnek 

L I T URG I E  
SLOVO KE SPOLEČNÉMU SLAVENÍ LITURGIE I. 

INZERÁT 
 Manželé, věřící, bezdětní, hledají podnájem, bydlení v Pardubicích. Nečestným jednáním některých 

lidí jsme ve špatné situaci a nemáme kde bydlet. Prosíme bližní o pomoc! Rádi vypomůžeme.  
Tel: 607 801 865. 
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S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

KONTAKTY 
adresa Salesiánské středisko mládeže, Zborovské nám. 2018, Pardubice, 530 02 
telefon P.Jindřich Čáp, ředitel střediska +420608554447   
email sasm@pardubice.sdb.cz       
web www.pardubice.sdb.cz       

AKCE A ČINNOSTI SALEZIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE  
V ÚNORU A BŘEZNU 2005 

ÚNOR 
2. února Duchovní SETKÁNÍ ŘEHOLNÍKŮ HK 
4. – 6. února Kultura OSLAVY SVÁTKU sv. JANA BOSKA SaSM Pce 
4. února Výlet VÝLET DĚTÍ  Kutná Hora 

5. února Kultura DIVADLO J. CIMRMANA  
„DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU“  SaSM Pce 19,30 hod. 

6. února Kultura CANTATE BIMBI A TOMBOLA SaSM Pce 16:00 hod. 

5. února Duchovní DEN SALESIÁNSKÉ SPRIRITUALITY PRO 
MLÁDEŽ Praha 

9. února Duchovní POPELEČNÍ STŘEDA SaSM Pce 18:30 hod. 
12. února Pěstouni SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN SaSM 

13.-20.února Prázdniny LYŽAŘSKÝ KURS S DĚTMI  
– DĚTSKÉ DOMOVY Orlí Hnízdo 

19. února Volejbal TURNAJ DÍVČÍCH TÝMŮ (ROČ. 89-85) SaSM Pce 8:30 hod. 
19. února Modelář SOUTĚŽ MODELŮ Pardubice 
25.-27.února Formace ANIMÁTORSKÉ SETKÁNÍ Borová u Poličky 

26. února Malá kopa-
ná 

O POHÁR UHŘÍNĚVESKÉHO STAROSTY 
(ROČ. 90-92) Uhříněves 

27. února Kultura DĚTSKÝ KARNEVAL – divadelní sál SaSM Pce 16:00 hod. 
BŘEZEN 

4.-6. března Stolní tenis 2. BODOVACÍ TURNAJ Újezd u Brna 
4.-11.března Sport ZIMNÍ PRÁZNINY – LYŽAŘSKÝ KURS Osek u Duchova 

Foto z návštěvy  
italských přátel  
z Nervesy della  
Battaglia 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
http://www.pardubice.sdb.cz
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K tomuto Roku eucharistie papež Jan Pavel II. 
napsal velice krásný dopis. V nejbližších vydáních 
Zpravodaje budete postupně seznámeni s nejdů-
ležitějšími myšlenkami tohoto listu. 
 

 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA 
PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM LAI-

KŮM K ROKU EUCHARISTIE  
(ŘÍJEN 2004 – ŘÍJEN 2005) 
MANE NOBISCUM DOMINE 

 
 Úvod 
1. „Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá.“ 
(srov. Lk 24,29) Takové bylo pozvání, kterým se 
dva učedníci jdoucí do Emauz večer v den vzkří-
šení obrátili na Pocestného, který se k nim cestou 
připojil. Plni smutných myšlenek ani nepomysleli 
na to, že by tento neznámý člověk byl právě jejich 
Mistr, který vstal z mrtvých. Přesto zakoušeli, jak 
jim „hořelo srdce“ (srov. Lk 24,32), když k nim 
mluvil a „odhaloval“ smysl Písma. Světlo Slova 
uvolnilo tvrdost jejich srdce a „otevřelo jejich oči“ 
(srov. Lk 24,31). Mezi stíny dne, který se chýlil ke 
svému konci, a temnotou, která doléhala na duši, 
byl tento Pocestný paprskem světla, který probu-
dil naději a otevřel jejich duše touze po plném 
světle. „Zůstaň s námi,“ prosili. A on pozvání při-
jal. Krátce na to Ježíšova tvář zmizela, ale Mistr 
jako by „zůstal“ pod rouškou „rozlámaného chle-
ba“, před nímž se jim otevřely oči.  
 
2. Obraz emauzských učedníků se nabízí, aby-
chom k němu zaměřili rok, kdy bude církev se 
zvláštním úsilím prožívat tajemství svaté eucha-
ristie. Na cestě našich otázek a starostí a často 
bolestných zklamání je božský Pocestný stále 
naším společníkem, aby nás výkladem Písma 
svatého přivedl k pochopení Božích tajemství. 
Když se setkání naplní, je světlo Slova vystřídáno 
tím, které vychází z „chleba života“, jímž Kristus 
svrchovaným způsobem naplňuje svůj příslib, že 
„bude s námi po všechny dny až do konce světa“ 
(srov. Mt 28,20). 
 
3. „Lámání chleba“ – jak na počátku bývala nazý-
vána eucharistie – je odedávna středem života 

církve. Skrze ni Kristus zpřítomňuje v průběhu 
času své tajemství smrti a vzkříšení. (...) 
 
5. V tomto apoštolském listě chci zdůraznit pokra-
čování tohoto zaměření, aby všichni mohli snad-
no pochopit jeho duchovní přínos. V konkrétním 
uskutečnění Roku eucharistie počítám s osobní 
pohotovostí pastýřů místních církví, kterým ať 
úcta k tak velkému tajemství umožní vhodné akti-
vity. (...) Nežádám, aby byly přerušeny pastorační 
„cesty“, po nichž jdou jednotlivé církve, ale aby 
v nich byl položen důraz na eucharistický rozměr, 
který je vlastní celému křesťanskému životu. Po-
kud se mě týká, chci tímto listem nabídnout ně-
které základní směrnice a doufám, že Boží lid ve 
svých různých složkách moji nabídku rád, 
s ochotou a vroucí láskou přijme.  
 
 Ve stopách koncilu a Jubilea 
6. (...) Kristus je v centru nejen dějin církve, ale 
také dějin lidstva. V Něm se vše shrnuje (srov. Ef 
1,10; Kol 1,15–20). Jak nevzpomenout rozmach, 
s nímž II. vatikánský koncil citoval papeže Pavla 
VI. a vyznal, že Kristus je „cíl lidských dějin, bod, 
v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed 
lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění 
všech jejich tužeb.“1 Učení koncilu přineslo nové 
prohloubení v poznání povahy církve, a tak ote-
vřelo duše věřících pozornějšímu chápání tajem-
ství víry a samotných pozemských skutečností ve 
světle Krista.  
 
 Kontemplovat s Marií tvář Krista 
9. (...) S vyhlášením Roku růžence a 
se zveřejněním apoštolského listu Rosarium Vir-
ginis Mariae jsem se znovu chopil tématu kon-
templace Kristovy tváře, přičemž jsem vyšel 
z mariánské perspektivy a znovu jsem upozornil 
na růženec. Ve skutečnosti má tato tradiční mod-
litba, tolik doporučovaná učitelským úřadem a 
tolik drahá Božímu lidu, výrazně biblické a evan-
gelijní rysy, zaměřené převážně na jméno a tvář 
Ježíše, dané v kontemplaci tajemství 
a v opakování Zdrávas, Maria. Jeho opakování 
představuje druh pedagogiky lásky, učiněné 
k tomu, aby zažehla v duši lásku, kterou chová 
Panna Maria ke svému Synu. Proto jsem chtěl 
tím, že jsem přivedl k dalšímu zrání několikasetle-
tý plán, aby tato výsadní forma kontemplace nes-
la rysy pravého „souhrnu evangelia“, a začlenil 
jsem do ní tajemství světla2. A jak nepostavit na 
vrchol tajemství světla svatou eucharistii?  
 

(Pokračování na str. 7) 

D O K U M E NT  
MANE NOBISCUM DOMINE 

1 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. Pastorální konstituce o 
církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 45. In: Do-
kumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 
1995. 

2 Srov. JAN PAVEL II. Apoštolský list o modlitbě sva-
tého růžence Rosarium Virginis Mariae, 19 a 21. 
Praha : Sekretariát České biskupské konference, 
2002. 
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 Od Roku růžence k Roku eucharistie 
10. Právě v srdci Roku růžence jsem vyhlásil en-
cykliku Ecclesia de Eucharistia, kterou jsem chtěl 
vysvětlit tajemství eucharistie v jejím neoddělitel-
ném a podstatném vztahu k církvi. Připomínal 
jsem všem, aby slavili eucharistickou oběť 
s úsilím, které si žádá, a prokazovali Ježíši pří-
tomnému v eucharistii také mimo mši svatou úctu 
klanění hodnou tak velkého tajemství. Především 
jsem znovu předložil požadavek eucharistické 
spirituality tím, že jsem ukázal na vzor Panny Ma-
rie jako „ženy eucharistie“.3 (...) 

 
 Eucharistie – tajemství světla 
11. „Vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma 
na něj vztahuje.“ (Lk 24,27) Vyprávění o zjevení 
vzkříšeného Ježíše dvěma emauzským učední-
kům nám pomáhá zaměřit se na první aspekt eu-
charistického tajemství, který musí být stále pří-
tomný ve zbožnosti Božího lidu: eucharistie – ta-
jemství světla! V jakém smyslu se to může říci a 
jaké z toho vyplývají důsledky pro spiritualitu a 
pro křesťanský život? 
Ježíš sám se označil jako „světlo světa“ (Jan 
8,12) a tato jeho vlastnost je patrná z okamžiků 
jeho života, jako proměnění a vzkříšení, v nichž 
jasně září jeho božská sláva. V eucharistii je Kris-
tova sláva zahalená. Svátost eucharistie je 
„tajemství víry“. Právě skrze tajemství své úplné 
skrytosti se Kristus činí tajemstvím světla, díky 
němuž je věřící uveden do hlubin božského živo-
ta. Díky šťastné intuici klade slavná Rubljevova 
ikona Nejsvětější Trojice příznačným způsobem 
eucharistii do středu života Trojice.  

 
12. Ve vyprávění o emauzských učednících zasa-
huje sám Kristus, aby ukázal tím, že „začal od 
Mojžíše a (probral dále) všechny proroky,“ jak 
„všechny části Písma“ vedou k tajemství jeho 
osoby (srov. Lk 24,27). Jeho slova „zapalují“ srd-
ce učedníků, odvádí je z temnoty smutku a zou-

(Pokračování ze str. 6) falství a vyvolávají v nich touhu zůstat s Ním: 
„Zůstaň s námi, Pane“ (srov. Lk. 24,29). 
 
13. Nestačí, aby byly biblické úryvky hlásány ve 
srozumitelném jazyce, jestliže se hlásání neděje 
s péčí, předchozí přípravou, zbožným naslouchá-
ním a rozjímavým tichem, které jsou nutné, aby 
se Boží slovo dotklo života a prozářilo jej.  
 
14. „Poznali ho při lámání chleba.“ (Lk 24,35) Je 
příznačné, že dva emauzští učedníci, náležitě 
připravení Pánovými slovy, ho poznali, když byli u 
stolu, v prostém gestu „lámání chleba“. Pokud je 
mysl osvícená a srdce zahřáté, znamení „mluví“. 
Eucharistie se odehrává v dynamickém kontextu 
znamení, která v sobě nesou hutné a osvěcující 
poselství. Skrze znamení se tajemství určitým 
způsobem otevírá očím věřícího. 
Jak jsem zdůraznil v encyklice Ecclesia de Eu-
charistia, je důležité, aby žádný rozměr této svá-
tosti nebyl zanedbáván. V člověku je totiž stále 
přítomné pokušení omezit eucharistii do vlastních 
rozměrů, zatímco ve skutečnosti je to on, kdo se 
musí otevřít rozměrům tajemství. „Eucharistie je 
příliš velkým darem, než aby mohla snést dvoj-
značnost a snižování významu.“4 

 
15. Přece jen nelze zapomenout, že eucharistická 
hostina má také hluboce a primárně obětní smy-
sl.5 V něm nám Kristus znovu zpřítomňuje oběť 
podanou na Golgotě jednou provždy. Přestože je 
v ní přítomen jako vzkříšený, nese znamení své-
ho utrpení, jehož je každá mše svatá „památkou“, 
jak nám to připomíná liturgie aklamacemi po pro-
měňování: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení 
vyznáváme…“ Eucharistie nás zároveň, zatímco 
zpřítomňuje minulost, uvádí k budoucímu posled-
nímu Kristovu příchodu na konci dějin. Tento 
„eschatologický“ aspekt dává svátosti eucharistie 
strhující dynamismus, který naplňuje křesťanské 
putování nadějí. 
 
16. „Já jsem s vámi po všechny dny…“ (Mt 28,20) 
Proto po nás víra žádá, abychom stáli před eu-
charistií s vědomím, že jsme před samotným Kris-
tem. Právě jeho přítomnost dává ostatním rozmě-
rům – hostiny, velikonoční památky, eschatologic-
ké předzvěsti – význam, který přesahuje pouhý 
symbolismus. Eucharistie je tajemství přítomnosti, 
prostřednictvím kterého se svrchovaným způso-
bem uskutečňuje Ježíšův příslib, že s námi zůsta-
ne až do konce světa. 

Pokračování příště 
 

Ñ 

D O K U M E NT  

3 Srov. JAN PAVEL II. Apoštolský list o modlitbě sva-
tého růžence Rosarium Virginis Mariae, 19 a 21. 
Praha : Sekretariát České biskupské konference, 
2002 

4 JAN PAVEL II. Encyklika o eucharistii a jejím vzta-
hu k církvi Ecclesia de Eucharistia, 10. Praha : Kar-
melitánské nakladatelství, 2003. 

5 Srov. JAN PAVEL II. Encyklika o eucharistii a jejím 
vztahu k církvi Ecclesia de Eucharistia, 10. Praha : 
Karmelitánské nakladatelství, 2003; KONGREGA-
CE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Instrukce o 
některých věcech eucharistie, které je třeba zacho-
vávat a kterých je třeba se vyvarovat Redemptionis 
Sacramentum, 38. (překlad se připravuje)  
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C E N T RUM P RO RODI N U  

NABÍDKA CENTRA PRO RODINU NA ROK 2005 
 
INDIVIDUÁLNÍ PORADY – v různých krizových situacích, partnerských, rodinných, výchovných či ji-
ných problémech. Tyto služby jsou vám k dispozici na níže uvedených telefonních číslech: 

►466 264 954 – poradce Monika Peterková - Pardubice a okolí (volejte ve všední dny večer) 
►465 482 165 – terapeut Mgr. Daniel Dvořák – Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Choceň a 

okolí 
►495 212 901 – terapeut MUDr. Anna Hanušová – Hradec Králové a okolí (volejte po16 hod.) 
►481 622 882 – poradce PaedDr. Libuše Šafrová – Semily a okolí 
Výběr terapeuta podle spádové oblasti není podmínkou. Služby jsou zcela anonymní, poplatek je 

minimální. 
 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELSKÉ PÁRY – jsou příležitostí zamyslet se nad sebou, nad svým 
vztahem k Bohu a ke svým nejbližším.  

– Přihlášky a bližší informace získáte na tel. čísle: 466 652 332 

TVOŘIVÉ I DUCHOVNÍ VÍKENDY V DOLNÍCH ALBEŘICÍCH  
– Přihlášky a bližší informace získáte také na tel. čísle 603 368 477 a  
na e-mailu: ymca@setkani.org 
3.-6.2.2005  Akce pro otce s dětmi (7-12 let) 
15.-17.4.2005  Pletení z proutí (včetně krátkého duchovního programu) 
22.-24.4.2005  Muži - škola bubnování (včetně krátkého duchovního programu) 
27.-29.5.2005  Víkend pro ženy I. 
3.-5.6.2005  Víkend pro otce s dětmi 
23.-25.9.2005  Víkend pro otce s dětmi 
30.9.-2.10.2005 Tvořivý víkend pro matky a dcery 
27.-30.10.2005 Víkend pro muže I. 
 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ – formou jarních a podzimních cyklů nabízíme 
možnost ujasnit si volbu partnera a připravit se na úskalí manželského soužití. Podrobnější informace a 
přihlášky získáte na tel. čísle 732 159 568 a 466 652 332. Termíny jednotlivých kurzů jsou průběžně 
zveřejňovány na diecézních stránkách www.diecezehk.cz pod odkazem Rodiny 

 
MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – týdenní dovolená zaměřená na upevnění manželského vztahu. Nejrůznější 
témata přednášejí a praktická cvičení vedou zkušené manželské páry. Termín: 3. 7. – 10. 7. 2005. Mís-
to konání: Litomyšl. Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na adrese Centra pro rodinu v Hradci 
Králové nebo na stránkách www.diecezehk.cz.  

10. 3. – 13. 3. 2005 Mendrika u Litomyšle (přibližná cena 600,-Kč/os.) 

28. 4. – 1. 5. 2005 Vranov u Brna – Duchovní centrum sv. Františka 
z Pauly (pro informace volejte a přihlášky podávejte 
na tel. 541 239 264  
nebo e-mail: dc-vranov@katolik.cz ) 

25. 8. – 28. 8. 2005 Králíky (přibližná cena 870,-Kč/os.) 

13. 10. – 16. 10. 2005 Mendrika u Litomyšle (přibližná cena 600,-Kč/os.) 

2) Exercitátor 
- P. Jan Rybář: 

4. 10. – 7. 10. 2005 Králíky (přibližná cena 870,-Kč/os.) 
Duchovní obnova 60+ pro důchodce (od Út do Pá) 

3) Exercitátor 
- P. Jiří Šlégr: 

3. 11. – 6. 11. 2005 Špindlerův Mlýn (ubytování 400 - 500,- Kč/os., bez 
stravování) 
(pro informace  volejte a přihlášky podávejte na tel. 
499 523 852 každý všední den od 8 do 14 hodin 
nebo e-mail: info@eljon.cz) 

1)Exercitátor 
- P. Karel Moravec:  

mailto:ymca@setkani.org
http://www.diecezehk.cz
http://www.diecezehk.cz
mailto:dc-vranov@katolik.cz
mailto:info@eljon.cz


9 

C E N T RUM P RO RODI N U  
DOVOLENÁ PRO RODINY S DĚTMI – celorepubliková nabídka tuzemských i zahraničních pobytů je 
průběžně k dispozici na diecézních stránkách www.diecezehk.cz pod odkazem Rodiny 
 
KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE - jedná se o skupinová setkání pro ženy a muže, zaměřená na sebepo-
znání a na řešení různých problémů v mezilidských vztazích. Bližší informace na tel. 466 264 954 p. M. 
Peterková (ve všední dny večer), na adrese Centra pro rodinu v Hradci Králové nebo na stránkách 
www.diecezehk.cz.  
 
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (symptotermální metoda) –  individuálním zájemcům nebo 
skupinám zájemců o tuto ekologickou metodu zajišťujeme seznámení, osvojení a konzultace při růz-
ných nejasnostech. Bližší informace o této metodě najdete na diecézních stránkách www.diecezehk.cz 
pod odkazem Rodiny 
 
BESEDY A PŘEDNÁŠKY – kdekoli, pro různé skupiny zájemců, na různá témata a na základě doho-
dy. 
 
O všechny výše uvedené informace lze požádat jak písemně tak i telefonicky. Pokud jste s naší nabíd-
kou i prací spokojeni, řekněte to i ostatním. Pokud máte nějaké dotazy, náměty, požadavky či kritiku, 
napište nám to. O dalších připravovaných akcích na rok 2005 budete informováni průběžně. 

 
Centrum pro rodinu Hradec Králové 
Velké náměstí 32 
500 03 Hradec Králové  
e-mail: crhk@diecezehk.cz 
tel.: 495 063 430 
mobil: 732 159 568 
 
Detašované pracoviště - Centrum pro rodinu Pardubice 
MUDr. Ducháčkové 359 
530 03 Pardubice 
e-mail: crhk@volny.cz 
tel.: 466 652 332 
 

Další informace a nabídky najdete např. na: 
www.rodiny.cz; www.rodina.unas.cz; www.setkani.org; www.chlapi.cz 

NABÍDKA BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA 
 

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové otevře ve školním roce 
2005/2006 dvě třídy osmiletého gymnázia (primy) a při dostatečném počtu zájemců 

vyjimečně dvě třídy čtyřletého gymnázia (quinty). Přijímací zkoušky se uskuteční 
18. dubna 2005. 

 
Gymnázium poskytne příležitost zájemcům o studium vyzkoušet si, jak jsou na přijímací řízení připra-
veni a zároveň se zbavit případného stresu v rámci přípravných setkání. Ta se budou konat pro čtyřle-

té i osmileté studium současně v těchto termínech: 
 

Matematika: 10. února 2005 v čase od 15.30 do 17.30 hod v budově Biskupského gymnázia, 
Český jazyk: 24. února 2005 opět od 15.30 do 17.30 hod v budově gymnázia. 

Setkání se bude skládat z vlastní zkoušky „nanečisto“, která bude trvat 50-60 min, a z vyhodnocení 
v délce asi 45 min. 

 

http://www.diecezehk.cz
http://www.diecezehk.cz
http://www.diecezehk.cz
mailto:crhk@diecezehk.cz
mailto:crhk@volny.cz
http://www.rodiny.cz
http://www.rodina.unas.cz
http://www.setkani.org
http://www.chlapi.cz
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Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky 2005 

 
Tříkrálová sbírka 2005 proběhla v době od 2.1. do 
9.1. 2005. Vybralo se 347 163,- Kč. Je to přibližně 
o 126 000,- Kč více než v minulém roce. Centrem 
pořádané akce se stal, tak jako v minulém ro-
ce,  Dům techniky v Pardubicích, odkud vycházeli 
koledníci do ulic. U této příležitosti uspořádala 
Oblastní charita Pardubice i prezentaci charitní 
činnosti formou výstavy, besed a doprovodných 
programů se zaměřením na pomoc seniorům a 
lidem se zdravotním postižením. Tyto akce, na 
které byli všichni občané srdečně zváni, byly 
uspořádány za účelem informovanosti o různých 
možnostech ve zdravotní péči, zejména 
v domácím prostředí. Naší snahou bylo rovněž 
seznámit veřejnost s tím, na jaký účel budou vy-
brané finanční prostředky vynaloženy. Jako podě-
kování občanům byl na ukončení sbírky uspořá-
dán v Chrámu sv. Bartoloměje překrásný Tříkrálo-
vý koncert pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. 
 

Na co se vybíralo v Tříkrálové sbírce 2005? 
 
Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 
2005 budou využity opět na rozšíření pečovatel-
ské a ošetřovatelské služby, a to jak 
v Pardubicích, tak i do venkovských oblastí na 
Pardubicku. Rádi bychom dosáhli toho, aby staří 
nebo postižení lidé nezůstávali osamoceni a bez 
pomoci ani v obcích vzdálenějších od center cha-
ritní sociální pomoci, která jsou v současnosti 
v Pardubicích, Moravanech a Holicích. Každý, 
kdo dal příspěvek do zapečetěné pokladničky 
tříkrálových koledníků, se bude podílet na pomoci 
starým, osamoceným nebo zdravotně postiženým 
lidem. Takových je mezi námi velké množství. 
Jejich trápení však obyčejně nejsou vidět, neboť 
jsou ukryta za zdmi jejich domovů. Část sbírky 
bude určena také na humanitární účely do zemí 
postižených tsunami v Asii. 
 

Oblastní charita děkuje! 
 
Děkujeme všem občanům za jejich štědrost a 
všem dalším, kteří pomáhali při organizování sbír-
ky, při financování akce v Domě techniky 
v Pardubicích, účinkujícím na doprovodných pro-
gramech a všem koledníkům.  

K. Tajovský 

Tříkrálová sbírka ve znamení ´ 
rozkvetlých meruňek 

 
Tak. Už zase začíná Tříkrálová sbírka. Zdá se 
nám, že intervaly mezi nimi jsou stále kratší. Tak 
už po páté. Znovu si připnout průkazku a vyjít do 
ulic velkého města nebo ke vchodům supermar-
ketů. 
Motivace k podobným činnostem jsou různé. Sa-
mozřejmě ta hlavní je snaha pomoci. Kdo má 
možnost  pracovat  v  takové organizaci  jako  je 
Charita, byť jen jako dobrovolník, dobře ví, kolik 
potřebných lidí kolem nás žije. Většinou jsou to 
takoví, kteří na sebe nemohou nebo nechtějí upo-
zorňovat. Často staří a nemocní lidé, spoluobča-
né možná ekonomicky zabezpečení, přesto trpící 
uzavřeni ve svých domovech v sociální izolaci. 
Nebo takoví, kterým se o domově jen sní. Ale i 
oni žijí v izolaci uprostřed města, na nádraží, 
v bufetech, v parcích, sami mezi stovkami lidí, 
kteří pro ně mají často v tom lepším případě jen 
shovívavý úšklebek. Letos probíhala sbírka i ve 
znamení neštěstí v jihovýchodní Asii. To otevřelo 
srdce většiny přispěvatelů a rozevřelo jejich dla-
ně. 
Pokud hovořím o hlavní motivaci, musím se zmí-
nit i o té podružné. Pro mě je to vzácná příležitost 
sledovat lidi, jak reagují na oslovení a prosbu o 
příspěvek. Jejich chování kopíruje naši různoro-
dost. Převažuje vstřícnost a velkorysost: Často 
jsme slyšeli: „Už jsem tento týden dal několikrát. 
A posílal jsem esemesku na sbírku do Asie. Ale 

(Pokračování na str. 11) 
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ještě jednou vám rád přispěju.“ Bylo jich mnohem 
více než těch, kteří po zahlédnutí koledníků pře-
cházeli rychle na druhý chodník nebo zarývali po-
hledy do výloh. Našli se i takoví, kteří nás hrubě 
odbyli. Ale na odmítnutí má každý právo. Nikdy 
nevíme, jaké okolnosti nebo špatná zkušenost je 
k tomu vedly. 
Letos byla Tříkrálová sbírka pro nás trochu odliš-
ná od těch předcházejících. Měli jsme možnost 
koledovat i na malé vesnici. 
Popletená zima nás obdarovala nádherným slu-
nečním dnem s rekordními teplotami. A tak bylo 
možné vidět něco naprosto neobvyklého. Tříkrá-
lového koledníka stojícího vedle rozkvetlé meruň-
ky v nazdobeném bílém obleku, píšícího posvě-
cenou křídou požehnání na dveře domu. 
A také jsme zažili radost těch, u jejichž dveří jsme 
zazvonili. „To jsme rádi, že jste přišli.“ Přispěli ne-
malé částky a vzájemně jsme si poděkovali. Ve 
městě děkují většinou jenom koledníci. A také 
tam  málokdy  od  kolemjdoucích  slyšíme: 
„Nezapomeňte se stavit u toho a toho domu, če-
kají tam na vás...“ 
Jsou okamžiky, které se člověku vryjí do paměti, 
aby se tam navždy usídlily. Dva takové jsme pro-
žili tohoto krásného dne v půvabné vesničce. 

(Pokračování ze str. 10) „Tam nechoďte, je to až za vsí, na samotě, paní 
je nahluchlá, stejně vám neotevře.“ Pravda, už 
jsme byli unavení, nechtělo se nám obcházet ryb-
ník a jít až kamsi k lesu. Ale přesto jsme se tam 
vydali. Paní nás nejenom slyšela, ale obdarovala 
nás neskrývanou upřímnou radostí a vděkem. 
„Tak vy jste přišli až za mnou...,“ opakovala mno-
hokrát. Společně jsme prožili krásné chvíle v jejím 
osamělém domku při vánočním cukroví a hlasi-
tém povídání. 
A ten druhý nezapomenutelný okamžik? 
„Já nevím, jestli má cenu tam zvonit. Paní vám 
asi neotevře,“ radili sousedé. Zvonek nikde. Prošli 
jsem zarostlou zahrádkou k otlučeným dveřím 
starého domku a zaťukali. I tato paní otevřela. A 
otevřela i svoji peněženku. Takovou, která muse-
la pamatovat větší část jejího dlouhého života. 
Byla ošuntělá a popraskaná. Choulila se v ní jedi-
ná bankovka. Tisícovka skončila v naší pokladnič-
ce. Prázdnou peněženku vložila zpět do kapsy 
své pozašívané seprané zástěry. Odcházeli jsme 
se slzami v očích. 
V tu chvíli jsme zapomněli na naše bolavé nohy, 
únavu a na všechna nazlobená odmítavá slova, 
která jsme předcházející dny občas vyslechli. Po-
cítili jsme dojetí, radost i smutek zároveň. 

I. Tajovská 

Je to tady! Trvalo to více jak dva roky, než se z myšlenky stala 
skutečnost. 
Jedná se o časopis křesťanského životního stylu, o kterém se 
v televizi a časopisech moc nemluví. Je celobarevný, plný foto-
grafií a zajímavých článků o životě, kultuře i ostatních tématech, 
která dospívající mládež zajímají. Časopis hovoří řečí mladého 
člověka, aby mladý čtenář porozuměl křesťanským postojům. 
Snaží se ukazovat mladým lidem správné hodnoty a pravdivý způ-
sob života.  
Je zaměřený více pro děvčata ve věku přibližně od 13 do 16 
let (např. scholy a jiné skupiny), ale ne výlučně. Jde o časopis, 
za který se mladý katolík nemusí stydět před svými spolužáky a 
přitom v sobě ponese poselství evangelia. V lednu 2005 vyšlo nul-
té číslo časopisu, které si můžeš zdarma objednat. Počítá se, že 
první (prázdninové) číslo vyjde v červnu, další pak v září, říjnu, 
listopadu a prosinci.  
Časopis vydávají a podporují: mladí lidé kolem časopisu pro mi-
nistranty – Tarsicia, lidé ze Sekce pro mládež České biskupské 

konference a několik mladých lidí nadšených touto myšlenkou. 
Cena jednoho kusu časopisu je 28,- Kč.  
 
Kontaktní adresa a objednávky: Redakce IN!, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: 
in@in.cz, in@tarsicius.cz, telefon: 483 312 327, mobil: +420 777 332 343, www.in.cz. 

IN! - HOLKY MAJÍ SVŮJ ČASÁK 

mailto:in@in.cz
mailto:in@tarsicius.cz
http://www.in.cz
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OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.23 
 KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4. ČÁST - VARHANY A VARHANNÍ HRA (3)  

D U C H OV N Í  H U D BA  

V minulém  pokračování našeho vyprávění o var-
hanách (Občasník č. 21) jsem se zabýval útroba-
mi hracího stroje, skrytého ve varhanní skříni. Bylo 
pojednáno o zásobování varhan vzduchem, o jed-
notlivých typech tónové a rejstříkové traktury var-
han a o způsobech technického řešení přenosu 
impulsů z hracího stolu k píšťalám. Dnes se ko-
nečně dostáváme k píšťalám samotným. 
Píšťaly rozeznívají varhany. Jsou základní částí 
nástroje, umělecky a někdy i historicky nejcenněj-
ší. Menší část píšťal je umístěna viditelně   
v prospektu a mohou tam být z estetických důvo-
dů umístěny i píšťaly nehrající. Převážná část píš-
ťal je uvnitř varhanní skříně na jednotlivých vzduš-
nicích, kde tvoří samostatné varhanní stroje (1. 
manuál, 2. manuál nebo - hlavní stroj, zadní pozi-
tiv atd.). Část píšťal, zpravidla jeden stroj (či ma-
nuál), bývá v uzavřené skříní s otevírací stěnou – 
tzv. žaluzie. Ty slouží k zesilování a zeslabování 
zvuku a varhaník je ovládá nožní šlapkou. 
Používají se dva druhy píšťal, a to píšťaly retné 
(labiální), v nichž vzniká tón chvěním vzduchové-
ho sloupce v píšťale a dále píšťaly jazýčkové 
(linguální), kde se tón tvoří kmitáním kovového 
plátku – jazýčku. Zhotovují se jak ze dřeva, tak 
z kovu a to z cínu, někdy též mědi a olova. Nej-
častěji se používá slitina cínu a olova v poměrech 
50:50 nebo 75:25, či obráceně. Píšťaly jsou růz-
ných tvarů,některé typy otevřené jiné uzavřené 
(kryty) a seřazeny délkově podle výše tónů v řadě 
tvoří samostatné sady zvané registry (rejstříky). 
Nejkratší píšťaly vyluzují nejvyšší tóny a nejdelší 
ty nehlubší. Základní parametry píšťalového tónu 
jsou kromě výšky ještě síla a barva tónu. 
Výška tónu je dána délkou zvukové vlny v „těle“ 
píšťaly – při otevřené píšťale nejhlubší tón klavia-

tury C - (velké C) měří přibližně 240 cm, tj. 
8´(měřeno ve stopách). Tón o oktávu vyšší c (c 
malé) má délku o polovinu kratší, tedy 4´ a tón o 
oktávu hlubší než základní C odpovídá délce 16´. 
Stopové délky ostatních „vyšších“ rejstříků se ur-
čují podle řady alikvotních tónů k příslušnému zá-
kladnímu tónu. 
Síla tónu píšťaly je závislá na amplitudě zvukové 
vlny, tedy na množství a tlaku vzduchu proudícího 
do píšťaly. Tlak vzduchu je přesně určený a závisí 
na něm mimo jiné i ladění. Čím je tlak vzduchu 
větší a štěrbina v jádru píšťaly nebo výřez píšťaly 
širší, tím je zvuk silnější. 
Barvu píšťalového tónu vytváří podíl alikvotních 
(částkových) tónů a je samozřejmě dána také mí-
rami, tvarem a materiálem píšťaly. 
Kovové píšťaly jsou samozřejmě kulaté, různých 
tvarů a dřevěné píšťaly jsou hranaté. V rámci jed-
noho rejstříku mohou být i částečně kombinovány 
– část dřevěných a část kovových píšťal, ale 
k tomu vedly většinou úsporné důvody a tyto 
rejstříky jsou velmi náročné na vyrovnání zvuku při 
intonování varhan. 
Jazýčkové píšťaly se liší od retných jak zvukem, 
tak konstrukcí. Výšku tónu zde určuje délka kovo-
vého jazýčku, samozřejmě též tlak vzduchu a druh 
ozvučnice (rezonátoru nasazeného na hlavu píš-
ťaly). Zvuk jazýčkových píšťal je velmi bohatý, ba-
revný a často imituje různé dechové nástroje např. 
hoboj nebo klarinet. 

Dokončení příště 
V příštím čísle Občasníku bude pojednáno též o 

novém kancionálu Královéhradecké diecéze,který 
je v kostele sv.Bartoloměje. 

  
Jiří Kuchválek, regenschori 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE EUCHARISTIE  
V probíhajícím Roku eucharistie bude možné získat plnomocné odpustky. Apoštolská Penitencierie 
zveřejnila dekret, který stanovuje jejich podmínky. Připomíná se, že mezi ně patří svátost pokání, svaté 
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.  
Plnomocné odpustky mohou získat věřící, kteří se zúčastní pobožnosti ke cti Nejsvětější Svátosti a také 
duchovenstvo a řeholníci, kteří se modlí nešpory a kompletář před eucharistickým Kristem přítomným 
ve svatostánku. Možnost získat plnomocné odpustky je rozšířena také na nemocné osoby, které nemo-
hou navštívit kostel nebo kapli. Podmínkou v těchto případech je duchovní touha uctít Nejsvětější Svá-
tost, modlitba „Otče náš“, vyznání víry a vzývání eucharistického Ježíše. Osoby, které nemohou splnit 
ani tyto podmínky, mohou obdržet plnomocné odpustky, když obětují Bohu své utrpení a starosti. Doku-
ment podepsaný kardinálem Jamesem Francisem Staffordem, vyzývá kněze, aby informovali věřící o 
možnostech získat plnomocné odpustky, obětavě sloužili svátostí pokání a ve dnech vhodných pro věří-
cí připravovali slavnostní modlitby ke cti Eucharistického Ježíše.  
Připomeňme, že plnomocné odpustky přinášejí odpuštění časných trestů, za hříchy vyznané ve svátosti 
pokání. To znamená toho, co zbývá očistit po vyznání hříchu a co v životě mohou napravovat akty milo-
srdné lásky, nebo po smrti očistec.     Převzato z http://www.radiovaticana.cz/ 

http://www.radiovaticana.cz/
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VESMÍRNÝ SILVESTR  

RŮZ N É  

Dovolte nám, abychom Vám v tomto 
článku popsali Vesmírný Silvestr tak, 
jak ho vidělo Pardubické ochotnické 
divadlo. Náš odjezd na DCŽM Vesmír 
byl stanoven na 27.12. 2004. Málem 
jsme to tu ani nepoznali. Budova byla 
celá přestavěná, a ačkoliv se tu a tam 
ozývalo „bušení“ kladiv, bylo jasné, že 
Vesmír je na nápor „turistů“ připraven. 
První dny se nesly ve znamení pří-
jezdů nových a nových tváří. Na Sil-
vestra se nás tu nakonec sešlo okolo 
300. Večerní programy měly spíše zá-
bavný charakter, to nám asi organizá-
toři chtěli spravit náladu, když už se, 
jak sami přiznali, „šprajcla teplá voda 
v trubkách“. Přes den si mohl člověk 
vybrat z mnoha různých aktivit. Nejví-
ce členů ale čítala muzikantská a pě-
vecká skupinka. No uznejte, kdo by si nechtěl za-
zpívat pod takovým dirigentem, jakým je Martin 
Beran! A kdo si, i přes bohatou nabídku, nedoká-
zal vybrat z žádné skupinky, mohl si jít zalyžovat 
či se připojit ke skupince začínajících snowboar-
distů. Vše začalo vrcholit 30.12. Odpoledne byla 
slavnostní mše, kterou sloužili otec Pavel Rousek 

a Jenda Balík spolu s jáhnem Petrem Šabakou. 
Večer, jak už se pomalu stává tradici, sehráli Par-
dubáci divadelní představení Dobytí Severního 
pólu, které sklidilo nečekaný aplaus. 
Celým vyvrcholením našeho pobytu byl bezpochy-
by tolik očekávaný Silvestr. Odpoledne se 
v kostele v Deštném v O. h. konal již tradiční Sil-

vestrovský koncert, který si pod taktov-
ku vzali Martin Beran a Ondra Knapp. 
Po něm už všechno směřovalo 
k večernímu programu opět v nově 
zrekonstruované budově Vesmíru. Ce-
lý večer jsme se výborně bavili díky 
programu, který jsme pro sebe a pře-
devším pro ostatní připravili hlavně my 
všichni dohromady. Večerní program 
posledního dne v roce vyvrcholil před-
půlnoční adorací a posléze tanečním 
vystoupením Pala Danka v kostele sv. 
Matouše. Po něm si všichni navzájem 
přáli všechno nejlepší do nového roku, 
a to už nic nebránilo v začátku novo-
roční diskotéce, která si dokázala svo-
je příznivce udržet takřka až do rána. 

Za zúčastněné pardubáky  
David Kalivoda a Jan Zajíc 

PODĚKOVÁNÍ ZA KONCERT 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na uskutečnění adventního koncertu v Třebosicích 
dne 19. 12. 2004. Koncert se vyvedl, účast byla veliká, soudě dle plného kostela Povýšení Sv. Kříže. 
Zvláštní dík patří Martinovi Beranovi, Elišce Žákové a také třem zpěváčkům z chlapeckého sboru 
Bonifantes, kteří svým vystoupením vytvořili krásnou chvíli setkání. Nelze též opomenout P. Josefa 
Matrase, s jehož podporou koncert vznikl. Vážíme si jejich vystoupení a aktivit pro naši farnost. 

Šislerovi 
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P R A V I D E L N É  A K C E 
Út  Mariánský večer Kostel sv. Jana 18:30 hod. 
 Adorace Kostel sv. Jana 19 - 20 hod. 
St  Cvičení maminek s dětmi Salesiánské středisko 9:30 hod. 
Čt  Společenství mládeže Fara (sál) 19:00 hod. 
 Společenství dospělých Fara (malá klubovna) 20:00 hod. 

 

D A L Š Í  A K C E  
St 9.2. Popeleční středa   
  Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 10. 2.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Po 21.2. Přednáška Mons. Václava Malého kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Čt 24.2.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Čt 3.3. Zpovědní den sv. Bartoloměj, sv. Jan  8 - 18 hod. 
So 5.3. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana   7:00 hod. 
Po 7.3. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 9.3.  Seniorklub fara - sál 14:30 hod. 
Čt 10.3.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Čt 17.3. Zpovědní den před Velikonocemi sv. Bartoloměj, sv. Jan  8 - 18 hod. 
Ne 20.3. Koncert školy Svítání klášterní kostel 17:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 11. března 2005, příští číslo vyjde 20. března 2005. 

K A L E N D ÁŘ  

NAROZENINY A SVÁTKY 
2. 3. - * P. Jaromír Bartoš (1951)   19. 3. -  ´Josef 

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ V ARCIBISKUPSKÉM SEMINÁŘI 
 

 Bohoslovci českých diecézí zvou mladé muže ve věku od 15-ti let na 
Velikonoční setkání v Arcibiskupském semináři 

v Praze ve dnech 8. - 10. dubna 2005. 
 
Setkání je určeno všem, kteří chtějí naslouchat Bohu a poznávat jeho vůli ve svém životě. Vyberete 
si z tématických skupinek, budete mít možnost se vzájemně poznat a popovídat si ve společenství i 
osobně. Příležitost bude k rozhovoru s knězem, k osobní modlitbě a adoraci. 
 
Vezměte si s sebou spacák a kdo má, tak i ministrantské 
oblečení. 
Začátek setkání je v pátek 8. dubna v 18.00 hodin. 
Účast je třeba nahlásit do 31. března 2005 na adresu: 
Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice,  
tel: 220 181 404, e-mail: rektor@arcs.cuni.cz 
Více informací o semináři najdete na www.arcs.cuni.cz. 

mailto:rektor@arcs.cuni.cz
http://www.arcs.cuni.cz

