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OBSAH etošní rok prožívá-
me v naší diecézi 
jako rok Písma 
svatého. V pastýř-
ském listu, který 

nám poslal biskup Dominik na 
Nový rok,  připomněl slova sv. 
Jeronýma, že neznalost Písma je 
neznalostí Krista. Zároveň vyzval 
nás, kněze, abychom se hlouběji 
věnovali studiu a rozjímání Písma 
svatého a plody své činnosti pře-
dávali věřícím v biblických homili-
ích. Souhlasím, že přímo ideál-

ním prostorem pro „práci“ 
s Písmem je liturgie: Pravidelně 
slavíme mši svatou, mnozí z nás 
se modlíme breviář, naslouchá-
me slovům Písma při udílení svá-
tostí a vyznáváme, že pokaždé 
se ve slovech Písma setkáváme 
se slovem živého Boha. Tím větší 
zklamání pociťuji, když mnozí 
z nás přicházejí na mši svatou 
pozdě, to je v průběhu bohosluž-
by slova, a často ani nevnímají, 
co že se to vlastně čte. Jaký je 
pak užitek z takto přijímaného 

Božího slova, jehož stůl nám Cír-
kev při každé mši svaté tak boha-
tě prostírá? A přitom studiem Pís-
ma svatého, jeho rozjímáním, 
uvažováním nad textem v širších 
literárních, historických či exege-
tických souvislostech získáme 
mnohem víc, než jen pouhým 
přečtením či poslechnutím. Do-
mnívám se, že bychom v rámci 
letošního roku Bible mohli 
v našich rodinách či společen-
stvích zavést nový zvyk: třeba 
v sobotu večer si přečíst čtení 

z následující neděle, podívat se 
do různých komentářů či výkladů, 
texty si prorozjímat, ale také o 
nich mluvit mezi sebou navzájem 
a ptát se, co tohle Boží slovo při-
náší právě teď do našeho života. 
Jednak to bude netradiční forma 
modlitby, jednak přijdeme na mši 
svatou připraveni a bohoslužba 
slova se pro nás stane opravdo-
vou studnicí moudrosti, ve které 
k nám promlouvá sám Pán! 

pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava 
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Jak jsme již v minulém Zpravodaji uvedli, darovali naši farníci na dobročinné akce podporované naším 
Farním adventním dnem, částku 12.600,- Kč. Dodatečně ještě ti, kdo se Farního adventního dne ne-
mohli zúčastnit, věnovali 600,- Kč. Celková částka 13.200,- Kč byla rozdělena takto: 
 
= Příspěvky na Adopci srdce pro adoptované sirotky:   7.500,- Kč, 

z toho :  
- roční příspěvek na Jeana Pierra:       4.500.- Kč 
- část ročního příspěvku na Angeliku      3.000,- Kč, 

 
= Na podporu činnosti Salesiánského střediska mládeže  2.000,- Kč, 
 
= Příspěvek na podporu farnosti Pardubice    1.000,- Kč. 
 
= Na podporu Dětského domova v Pardubicích    1.200,- Kč  

K tomu přidal náš Seniorklub ještě         800,- Kč, 
 takže jeho zástupci předali dne 20. prosince 2005  
 ředitelce Dětského domova částku     2.000,- Kč, 

 
= Na podporu Radia Proglas       1.500,- Kč  

K tomu přidal náš Seniorklub ještě         500,- Kč, 
 takže začátkem ledna 2006 jsme poukázali na konto 
 Radia Proglas částku        2.000,- Kč. 

 
Všem Vám, kdo jste svými dary přispěli na tyto dobročinné akce, ještě jednou moc děkujeme. 
 

L. Moriová a manželé Matyášovi 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2005 

ROZDĚLENÍ DAROVANÝCH PROSTŘEDKŮ 

V prvním a druhém lednovém týdnu byla v naší farnosti 
zahájena příprava dětí na první svaté přijímání. Po křtu 
je přijetí svátostí smíření a Eucharistie druhým vý-
znamným krokem v životě dítěte na cestě ke křesťan-
ské dospělosti. Pomůže mu uvědomit si vztah k Pánu 
Ježíši a rozvíjet Boží život ve svém srdci. 
Příprava probíhá ve čtyřech skupinách, účastní se jí 
celkem 28 dětí. První skupina se schází v pondělí od 
15 hod. na faře s paní Ilonou Fibichovou, druhá ve 
čtvrtek od 17 hod. na faře s paní Marií Zimmermanno-
vou. Třetí a čtvrtá skupina má přípravu v prostorách 
Salesiánského střediska mládeže v pátek od 14:15 
(mladší) a od 15:15 hod. s Marií Zimmermannovou. 
Součástí přípravy budou dva společné večery kněží a 
katechetek s rodiči. V březnu na téma svátosti smíření 
a v dubnu o Eucharistii. Závěrem přípravy bude spo-
lečný víkend pro rodiče a děti týden před slavností prv-
ního svatého přijímání, která se bude konat 28. května 
2006. 
Prosíme vás o spoluúčast na této přípravě modlitbou 
za děti a jejich rodiny. 

Marie Zimmermannová 

SBÍRKY V ROCE 2006 
 

Svatopetrský haléř 26. února 
Plošné pojištění (1) 19. března 
Diecézní Charita (1) 9. dubna 
Bohoslovci 7. května 
Potřeby diecéze 4. června 
Církevní školství 17. září 
Misie 22. října 
Plošné pojištění (2) 19. listopadu 
Diecézní Charita (2) 10. prosince 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

PARDUBICE V ROCE 2005 

PŘÍJMY KČ VÝDAJE KČ 
Nájemné 257 129,00    Výdaje (vč.daní), související se 

zdaňovanými příjmy   0,00    
Prodej majetku, úrok z term. vkladů 
a ostatní "zdaňované"  11 345,82 Mzdy a ostatní srážky 103 287,00    
Sbírky 774 100,00    Daň z příjmu zaměstnanců 17 700,00    
Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00    Soc. a zdrav.pojištění zaměstnanců 96 454,00    

Dary fyzických a právnických osob 
- tuzemských i zahraničních  719 752,89 

Bohoslužebné výdaje 24 887,00    
Režijní výdaje 462 965,40    

Úroky z vedení běžného účtu 165,38    Oprava památek 1 352 216,00    
Příspěvek z diecéze 0,00    Opravy ostatní 44 697,00    
Příspěvek obecní, okresní a státní 586 100,00    Odesl. sbírky a příspěvky diecézi 188 670,00    
Náhrady škod 0,00    Dary a charitativní výdaje 20 643,00    
Ostatní příjmy 3 500,00    Zálohová daň z příjmu (i s úrokem  

45 200,00 
    termín.vkladů) 
   Daň z příjmu práv.osob, z nemovit. 28 103,00    
   Nákup dlouhodobého majetku 77 416,50    
    Ostatní výdaje 105 831,91    
Příjmy celkem + loňský zůstatek 4 253 302,76 Výdaje celkem 2 568 070,81    

    

ODESLANÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY   

Svatopetrský haléř 16 950,00      
Plošné pojištění  22 500,00      
Chritativní účely 42 410,00      
Bohoslovci 14 000,00      
Potřeby diecéze 12 750,00      
Církevní školství 12 870,00      
Misie 22 250,00      
Kontribuce 44 940,00      
CELKEM 188 670,00      

    

DARY A PŘÍSPĚVKY   

Tuzemské 719 752,89      
Zahraniční 0,00      
Z rozpočtu obce 169 100,00      
Z rozpočtu okresu 309 000,00      
Od státních orgánů 108 000,00      
CELKEM 1 305 852,89      

    
   Všem přispívajícím do sbírek Pán Bůh odplať ! 

S radostí a úlevou můžeme konstatovat, že 
do nového roku nevcházíme s dluhy. Byly tu 
sice velké obavy, protože jsme měli přislíbeny 
dotace ze státních orgánů, které stále nedo-
cházely, ale především díky vaším příspěv-
kům ve sbírkách a půjčkách byly všechny fak-
tury včas a řádně zaplaceny. Dotace nakonec 
přišly, i když až v druhé polovině prosince 
2005. 

V tomto roce plánujeme dokončení oprav 
přízemí a vnější omítky budovy fary i další 
opravy kostela Sedmibolestné Panny Marie v 
Pardubicích. Uskutečnění těchto plánů jistě 
závisí na dostatečném množství finančních 
prostředků. 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

V úterý 10. ledna 2006 se uskutečnilo na faře prv-
ní jednání nové pastorační rady.  
= Nejprve se jednotliví členové vzájemně před-

stavili, potom ředitel Charity informoval o prů-
běhu Tříkrálové sbírky a poděkoval za spolu-
práci.  

= Mgr. Zimmermannová informovala o přípravě 
k 1. sv. přijímání s tím, že se zvažuje přesun 
1. sv. přijímání alespoň části dětí 
k salesiánům. Představila příručku pro čtení 
Bible v rodinách, kterou vydala diecéze 
k „Roku Písma“. V druhé polovině května bu-
de v Pardubicích na zámku instalována pu-
tovní výstava „Česká Bible v průběhu staletí“. 

= P. Forbelský vybídl členy k návrhům, co mů-
žeme v rámci roku podniknout u nás. Zejmé-
na byly podpořeny biblické hodiny 
s přihlédnutím věku a stavu zájemců (senioři, 
rodiny, mládež apod.). 

Z dalších informací:  
= Po odchodu do důchodu pana Metelky hledá 

farnost kostelníka pro kostel sv. Bartoloměje. 
V rozsahu asi ½ úvazku je to práce vhodná 
pro důchodce. 

= Zvažuje se návrh rozdělit úterní mariánský 
večer a následnou adoraci u sv. Jana tak, že 
by se mariánský večer přesunul na čtvrtek. 

= V rámci „Ekumenických modlitebních shro-
máždění“ se uskuteční společné setkání 
v pondělí 23. ledna v 18 hod v kostele sv. Ja-
na. Všichni jsou zváni, pracovní skupina při-
praví hudební doprovod. 

SLOŽENÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY 
A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve far-
nosti na základě pověření biskupem 
 
1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ 
2. Mgr. Tomáš KVASNIČKA 
3. Jaromír BARTOŠ 
4. Antonín SOKOL 
5. P. Ing. Josef TROCHTA  SDB 
6. P. Ing. Vladimír SLÁMEČKA  OP 
7. jáhen Ing. Mgr. Josef JINOCH 
8. jáhen Mgr. Karel KYLAR 
9. jáhen Mgr. František ŠIMÁČEK 
10. jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER 
 
B) 5 členů zvolených farním společenstvím 
 
11. Martin BERAN 
12. Ing. Jan FRANC 
13. Pavel ŠISLER 
14. Ing. Jan ROHLÍK 
15. Pavla PECNOVÁ 

C) 5 členů jmenovaných farářem 
 
16. Jan FIBICH 
17. Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB 
18. Ing. Věra NOVOTNÁ 
19. Josef SOUKUP 
20. Ing. Mgr. Marie ZIMMERMANNOVÁ 
 
D) členové zastávající služby ve farnosti 
 
21. Prof. Jiří KUCHVÁLEK - hlavní varhaník 
22. Karel TAJOVSKÝ – Charita 

PRVNÍ JEDNÁNÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY 

!!! ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA !!! 
 

Římskokatolická farnost – arciděkanství v Pardubicích 
NOVÉ ČÍSLO: 466 769 260 
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S A L ES I Á N- S K É  S TŘED 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       

Salesiánské středisko mládeže organizuje týdenní pobyt v Krušných horách 
 - cisterciátský klášter Osek u Duchcova.  

 
Program:  lyžování (běžky a sjezdovky), výlety, hry, soutěže a společné 

večery.  
Kdy?  Od 10. do 17. března 2006 

Odjezd v pátek 10.března ve 14:15 z vlakového nádraží 
Návrat na vlakové nádraží v Pardubicích v pátek 17.března 
v 17:20 hod. 

Co s sebou? Teplé oblečení, spacák, hygienu, průkazku s fotkou (na slevy),  
jídlo na cestu, lyže nebo boby.  
Věci je potřeba přinést nejpozději do čtvrtka 9. března 2006 na 
Středisko do 20:00. 

Částka za týdenní pobyt a cestu?  850,- Kč bez vleků 
 
Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat ji na Středisko do 20. února 2006 P. Čápovi (608554447).  

KRUŠNÉ HORY – JARNÍ PRÁZDNINY 2006 

OSLAVY SVÁTKU DONA BOSKA 2006 
 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE ZVE VŠECHNY DĚTI, MLADÉ A RODINY  
NA SPOLEČNÉ OSLAVENÍ SVÁTKU DONA BOSKA,  

ZAKLADATELE SALESIÁNSKÉ KONGREGACE.  

PROGRAM  
Sobota 28. ledna 
 06:20 hod. – florbalový turnaj žáků 91. - 93. ročník Uhříněves Praha 
 
Neděle 29. ledna 
 16:00 hod.  – pěvecká soutěž dětí „Cantate Bimbi“ 
  – tombola 
 
Pátek 3. února 
 08:30 hod. – výlet s dětmi do ZOO Dvůr Králové  
  – sraz na vlakovém nádraží  
 17:10 hod. – návrat z výletu na vlakové nádraží 
 
Sobota 4. února 
 08:30 hod.  – společná zabíjačka  
 11:00 hod. – život Margherity Occhienové, matky D. Boska 
 12:00 hod.  – mše sv. 
 13:00 hod.  – společný oběd 
 15:00 hod.  – sportovní a soutěžní odpoledne 
 
Neděle 5. února 
 08:30 hod. – mše sv. ze slavnosti D. Boska  
 10:00 hod. – mše sv. ze slavnosti D. Boska  
 17:00 hod. – koncert Vysokoškolského Uměleckého Souboru 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
http://www.pardubice.sdb.cz
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  M L ÁD E Ž  

Ve dnech 27.-31.12. 2005 zamířilo na DCŽM 
Vesmír více než dvě stě mladých lidí, kteří se 
rozhodli závěr roku oslavit společně. Návštěvní-
ky nově opraveného objektu v samotném srdci 
Orlických hor čekala nejen hromada sněhu, ale i 
otevřená náruč vesmírných týmáků. 

První dny zdejšího pobytu byly zasvěceny 
hlavně přípravě dnů nadcházejících. Pomalu, ale 
jistě se začínala formovat hudební skupinka, jež 
nacvičovala písně na Silvestrovský koncertek. 
Režijní skupinka se směle chopila vymýšlení 
scének, her i pokřiků a z chatky č. 3 byly neustá-
le slyšet jakési monology a dialogy. To Pardubic-
ké ochotnické divadlo nacvičovalo Afriku, hru 
z pera našeho geniálního Járy Cimrmana. Jinde 
se kuchtilo, uklízelo, malovalo, klábosilo, lyžova-
lo a samozřejmě modlilo. 

Ve čtvrtek 29. prosince se stala osobností 
večera žena, která obětovala celý svůj život 
službě mládeži. Řeč je o Toničce Hoffmanové 
(82), která byla v padesátých letech minulého 
století za učení náboženství, tj. za protistátní 
činnost, odsouzena k šesti letům vězení. Na-
vzdory tomu poté zakoupila v Jilemnici velký 
dům, jež se stal útočištěm mnoha mladých lidí. 

Pátek 30. prosince byl zasvěcen tzv. misiím. 
Po mši sv. se mladí obvykle v pětičlenných sku-
pinkách rozprchli po celém Deštném a okolí, aby 
jeho obyvatele pozvali na Silvestrovský koncer-
tek a popřáli jim krásné svátky. Odměnou pro 
všechny misionáře byl večerní výlet do Afriky 

v podání nejen Pardubáků. Hra měla u mladého 
publika úspěch. Velký obdiv sklidily jak herecké 
výkony ochotníků, tak kostýmy a kulisy. 

Noc se vystřídala s ránem a rázem tu byl po-
slední den roku 2005. Odpoledne patřilo Sil-
vestrovskému koncertku, který si letos přišlo po-
slechnout nebývalé množství lidí. A myslím, že 
nikdo z nich nelitoval. Všechny čekala krásná 
hodina vánočních písní a koled, během níž zpě-
váci předvedli, že umí i takové kousky jako afric-
ký spirituál Siyahamba nebo kolínskou hymnu 
Venimus adorare eum. Právě tyto dvě písně si 
publikum vytleskalo jako přídavek po závěrečné 
koledě Narodil se Kristus Pán. 

Silvestrovský program začal zábavnými scén-
kami. Ty posléze vystřídal program duchovní. 
Před monstrancí mohl každý mladý člověk před-
ložit Pánu celý uplynulý rok 2005. Odevzdání 
minulosti Kristu bylo dovršeno v kostele sv. Ma-
touše symbolickým spálením našich kalendáříků 
s nejdůležitějšími událostmi minulého roku. Když 
se přehoupla půlnoc a my tu měli rok 2006, za-
zněly z „Matouše“ Svatováclavský chorál a státní 
hymna. Následoval nekončící přípitek ve stylu 
„každý s každým“ a taneční zábava trvající až do 
ranních hodin. 

Z Vesmíru jsme sice odjížděli unaveni, ale 
plni dojmů a zážitků. Silvestr na Vesmíru prostě 
stál zato. 

Za účastníky Lucka Fibichová 

POSLEDNÍ DNY ROKU 2005 TAK TROCHU JINAK 

Je sobotní dopoledne 10. prosince 2005. Do Sa-
lesiánského střediska mládeže v Pardubicích se 
začínají sjíždět účastníci letošního Vikariátka. 
Zprvu nás trochu zaráží, že nás není více než 20 
a všichni jsme ještě ke všemu místní, ale nedá-
me se tím otrávit a vrhneme se na pečlivě při-
pravený program. 
  Po úvodním slově P.Tomáše Kvasničky o rorá-
tech nás doslova pohladí svým povídáním rodi-
na Zdražilova. Všichni jsme po jejich slovech 
naladěni na adventní strunu. V komornější atmo-
sféře se dobře mluví i dalším hostům, sestrám 
SSJ z Hradce Králové. Vypráví, jak prožívaly 
adventní dobu v dětství a jak dnes v jejich spole-
čenství. 
  Když se blíží poledne, je čas se provětrat, a tak 
vyhlašujeme přestávku a vybíháme ven. Rychle 
se rozdělujeme na dvě družstva. Do rukou je 
nám kladen dlouhý křehký kus toaletního papíru, 
totiž vzácný svitek se starodávnou písní. Úkol je 
jasný: přenést ho bez trhlin na druhou stranu 
rozlehlého hřiště, po obrubníku zpátky a v domě 

z něj vyluštit onu adventní píseň. Vše se daří a 
my už za chvíli sedíme zpátky na židlích a po-
sloucháme P.Tomáše, bývalého zemědělce, jak 
prožívá advent člověk neustále zaneprázdněný 
prací. Scénář onoho vyprávění si asi dovede 
představit většina z nás… 
  Posilněni bagetami se vrháme na výrobu vá-
nočních přáníček a svíček. Poté vytváříme dvoji-
ce a jde se tančit. Je libo gotický tanec, blbák či 
Santa Mariu? Kdo má ještě sílu, má možnost 
zapojit všechny své svaly na umělé stěně nebo 
si zahrát basketbal. 
  Rádi potom usedáme do lavic v kapli sv. Václa-
va, abychom zde slavili mši sv. a zakončili tak 
dnešní krásné setkání. 
  Závěrem chci moc poděkovat všem, kdo se na 
přípravě Vikariátka podíleli, všem, kdo se ho zú-
častnili a vás, kdo jste chyběli, chci vyzvat, abys-
te příště neváhali a setkání, při kterém máte 
možnost seznámit se s vrstevníky z celého Par-
dubického vikariátu, určitě podpořili i svou účas-
tí. 

ADVENTNÍ VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ V PARDUBICÍCH 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Katechetické centrum Biskupství královéhradec-
kého spolu s pastorační radou pardubické far-
nosti a Východočeským muzeem Pardubice při-
pravuje na květen – červen 2006 
instalaci výstavy „Česká Bible 
v průběhu staletí“ ve Východočes-
kém muzeu. Výstava je putovní, 
poprvé byla představena v Senátu 
v roce 2002 a v současné době je 
nainstalována ve výstavních prosto-
rách biskupské rezidence v Hradci 
Králové, kde potrvá do 12. února. Ver-
nisáž výstavy v Pardubicích se bu-
de konat v pondělí 15. května, vý-
stava potrvá do 15. června. 
V současné době se domlouvají do-
provodné programy – výtvarná soutěž Bible oči-
ma dětí a mládeže, přednášky a koncert. 
Výstava sama poskytuje přehled o vývoji čes-
kých překladů Bible a ukázky tisků z různých 
období. V digitální podobě na počítači je možné 

shlédnout i české ručně psané Bible, návštěvník 
bude mít možnost porovnat si překlady textů 
Starého a Nového zákona z Bible kralické a eku-
menické, Nový zákon v překladech Sýkory, Co-

la, Petrů, Bognera a ekumenického. Součástí 
výstavy je dále projekt Ručně psaná Bible a 
úspěšné videofilmy Objevujeme Bibli a Ježíš. 

Výstava je určena široké veřejnosti a také 
školní mládeži. V Hradci Králové si pro-

hlídku s výkladem objednalo dosud 
30 tříd z osmi škol a předpokládáme 
ještě další zájemce. Podobně by-
chom byli rádi, kdyby i v Pardubicích 

a okolí projevili učitelé zájem a se svý-
mi žáky na výstavu přišli. Jedná se o 

třídy druhého stupně ZŠ a o střední školy. 
Přivítáme pomoc v propagaci této výstavy ve 
školách. Koncem února budeme mít k dispozici 
pozvánky na vernisáž a plakáty. Podrobnější 
informace uvedeme v dalším Zpravodaji. 

Marie Zimmermannová 

VÝSTAVA „ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ“ 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

DIECÉZNÍ PASTORAČNÍ PLÁN  
Roku 2002 vydal diecézní biskup Dominik Duka OP Sedmiletý pastorační program, ve kterém 
se pokusil shrnout klíčové problémy, které souvisí s pastorací, evangelizací i preevangelizací. 
Každý rok má své téma a svého patrona - modelovou postavu ze staré či novodobé historie. 
Témata a patroni jednotlivých let jsou následující: 
2002 Eucharistie ct. P. Gerhard Hirschfelder 
2003 Mariánská úcta sv. Anna, patronka Orlických hor 
2004 Místní církev sv. Jan Nepomucký 
2005 Služba v církvi - kněz, jáhen, pastorační asistent sv. Vavřinec, patron Krkonoš 
2006 Písmo svaté ct. Eliška Pretschnerová OSF 
2007 Katecheze sv. Vojtěch 
2008 Preevangelizace - ekumenismus, veřejná správa sv. Klement I. 

VYTESANÉ DO KAMENE 
 
Dva kamarádi se vydali  přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z nich dostal  facku od toho dru-
hého. Dotyčný aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: „Dnes mi můj nejlepší přítel dal 
facku.“ 
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku se 
začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene: „Dnes mi 
můj nejlepší přítel zachránil  život“ 
Kamarád se jej optal: „Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do ka-
mene. Proč?“ 
Odpověděl: „Víš, když mi někdo ublíží, píši to  jen do písku,aby vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuště-
ní. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do  kamene,aby to tam zůstalo na věky. Nauč se svůj žal 
a  křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!“ 
 
Říká se,že je potřeba jen jedna minuta na to aby jsme si někoho zapamatovali, jen jedna hodina aby 
jsme si jej oblíbili a mnohokrát nestačí ani celý život aby jsme na  něj zapomněli. 
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

KALENDÁŘ CELODIECÉZNÍCH AKCÍ V ROCE 2006 
21. ledna  Diecézní setkání katechetů Hradec Králové 
2. února  Den zasvěceného života Hradec Králové 
březen  Teologická konference na téma Boží Slovo Hradec Králové 
8. dubna  Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 
29. dubna  Děkovná a prosebná pouť ke sv. Vojtěchovi na Libici Libice nad Cidlinou 
Duben  Týden vzdělávání pro mladé kněze a pastorační asistenty Hradec Králové 
1. května  Vzpomínkový den na S. M. Elišku Pretschnerovou Hoješín 
13. května  Diecézní setkání dětí s biskupem Hradec Králové 
19. – 21. května  Diecézní setkání ministrantů a ministrantek  Skuteč a Slatiňany 
3. – 4. června  Svatodušní svátky v katedrále Hradec Králové 
15. července  Pouť rodin ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí Jablonné v Podještědí 
23. července  Pouť seniorů do Nedatová Neratov 
19. srpna  Hlavní diecézní pouť na Horu Matku Boží u Králík  Králíky 
23. září  Poutní duchovní obnova v Hoješíně k hrobu  

S. M. Elišky Pretschnerové Hoješín 
11.-17. říjen  Konference k 400. výročí narození Juana Caramuela  

Lobkowicze  Praha – HK 
20. listopadu  Celodiecézní kněžský den Hradec Králové 
31. prosince  Zakončení občanského roku půlnoční mší svatou na Homoli Homole 
Celoročně  Výstava o S. M. Elišce Pretschnerové v Hoješíně Hoješín 
Zatím bez data  Den o řeholním životě pro děti zatím neurčeno 

C H A R I TA—M I SI E  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 
Jako každý rok pořádala Oblastní charita Par-

dubice v prvním týdnu v roce Tříkrálovou sbírku.  
Sbírka je pořádána celostátně Českou katolickou 
charitou, ale podstatná část výtěžku vybraná  v 
našem  městě a okolí jde právě pro pardubickou 
Charitu, a to na rozšíření služeb pro staré a posti-
žené občany. Dům pokojného stáří v Rosicích 
nad Labem je zatím na mrtvém bodě, protože 
soudní pře o „obtěžování sousedů“ je neustále 
protahována ze strany stěžovatelů. 

Letos začala tříkrálová sbírka koledováním u 
jesliček na Perštýnském náměstí za účasti pana 
biskupa Mons. Kajnka, který požehnal nejen ko-
ledníkům a celé akci, ale také výstavě v Domě 
techniky, kterou představila naše Charita svou 
práci v regionu. Na této výstavě bylo také stano-
viště všech koledníků, zde se mohli ohřát a posil-
nit po celý týden, kdy chodili koledovat. 

Ve velkém sále Domu techniky byl také denně 
program. Pravidelně se promítaly filmy (Lurdy, 
Matka Tereza a pod), pro zájemce byly přednáš-
ky se zdravotní tématikou a několik koncertů. 
Představili se koncertní mistři Pardubické komor-
ní filharmonie manželé Zdvihalovi, dále rytmická 
skupina pardubických farností a jako bonbónek 
byl klavírní koncert známého pardubického varha-
níka Vlastimila Bičíka, korepetitora soutěže 

„SUPERSTAR“. 
V sobotu byla též beseda na téma domácí pé-

če o staré nebo postižené občany, které se účast-
nil i krajský radní Bc. Miloslav Macela. 

V neděli na závěr Tříkrálové sbírky si vítě-
zové odnesli ceny v soutěži o nejkrásnější 
betlém a nejkrásnějšího krále, a v kostele sv. 
Bartoloměje byl jako poděkování všem  
účastněným Tříkrálový koncert chrámového 
sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. 

Ve čtvrtek 19. ledna byly za účasti Magis-
trátu odpečetěny pokladničky a celková část-
ka ve výši 238 377 Kč poslána na účet České 
katolické charity, která převede náš podíl 
zpátky na účet Oblastní charity Pardubice. 

Oblastní charita děkuje všem koledníkům, kteří 
celý týden procházeli ulicemi města i okolních 
vesnic, zejména dobrovolníkům z řad dospělých. 
Ti doprovázeli malé koledníky v  „královských“ 
kostýmech  a ochotně přicházeli na zavolání. Ve-
likou pomocí byli i koledníci ze zdravotní školy a 
z učiliště na Poděbradské ulici. Všem patří podě-
kování s prosbou o pomoc i v příštím roce. 

 
Zaplať Vám to Pán Bůh. 

Za OCHP Věra Novotná  
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HROMNICE 
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU  - 2. ÚNORA 
 
CITACE Z PÍSMA SVATÉHO: Lk 2,22- 39 
ZÁKLADNÍ MYŠLENKA:  
 Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. 
KOMENTÁŘ:  Dnešní způsob liturgického slavení tohoto 
svátku 40 dní po vánocích má v sobě prvky z křesťanského 
Východu i Západu. Už v polovině 5. století je tento svátek 
na Východě slaven jako "Svátek setkání" (Hypapante - ipa-
pánti ). V Římě je dokládáno světelné procesí, které mělo 
potlačit pohanský smírčí průvod (Amburbale). Ten prochá-
zel městem právě na začátku února. Svěcení svící se ujalo 
ještě v druhé polovině prvního tisíciletí v Galii. 

Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo... 

L I T URG I E  
Hromnice je lidový název svátku 

„Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 
2. února. Připomíná obětování Ježíše v 
Jeruzalémském chrámě, při kterém starý 
Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši 
„Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). 
Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěce-
ní svíček „hromniček“, které se rozsvěcely 
v různých těžkých a temných obdobích ži-
vota, například i při modlitbě za ochranu při 
bouřce. 
Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží 

světlo 
Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v 

něm světlo i tma, závdavek Božího života i 
temnota zla. Obvykle se domníváme, že 
radost můžeme prožívat jen ve světlých 
stránkách našeho života. Proto napínáme 
hodně síly do potlačování svých stinných 
stránek. Pravdou ale je, že dokonalou ra-
dost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout 
i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej 
Bohu. 

Kdo se odevzdal Bohu objeví onu dět-
skou radost, po níž v skrytu srdce zatouží 
každý člověk. Temnota nás přestane děsit 
a ohrožovat. Všecko bezpečně spočívá 
v Boží něžné a silné ruce. 

Potřebné světlo nám Bůh poskytuje 
krok za krokem 

Bůh nestvořil svět a člověka v úplně hoto-
vém stavu. Člověka a lidstvo tvoří tak, aby 
jeho poznání pozvolna rostlo a rozjasňova-
lo se. Takto – krok za krokem – si člověk 
postupně uvědomuje, co je dobré a spra-
vedlivé. Tento vývoj patří k podstatě stvoře-
ní, je zamýšlenou součástí Božího plánu. 

Bůh nežádá po dítěti, aby smýšlelo a jed-
nalo jako dospělý. Dítě má právo být dítě-
tem. Stejně je tomu ve vývoji každého jed-
notlivce i celého lidstva: procházejí různými 
etapami a každá z nich v sobě zahrnuje 
aktuální konkrétní část pravdy. Bůh nežá-
dá, abychom už dnes byli těmi, jimiž se 
máme teprve stát. V každé fázi vývoje nám 
ale poskytuje potřebné světlo k rozlišování 
toho, kudy a jak dál. 

Naším nynějším úkolem je udělat jeden 
konkrétní následující krok, k němuž nás 
vybízí. Není třeba považovat za ztrátu to, 
co už máme za sebou, postupujeme-li 
kupředu podle toho, o čem jsme vnitřně 
přesvědčeni, že je správné. 

Možnost žít v souladu s Boží vůlí nám 
zůstává vždycky otevřená. Možná je čas od 
času jeho vůlí, že nevíme, co máme dělat 
při dalším kroku. Svěřme mu svou nejistotu 
a přijměme vlastní temnotu. Jsme-li k sobě 
i k němu zcela upřímní, v pravou chvíli po-
chopíme, co dělat dál. 

Můj Bůh září do mých temnot (Žl 18,29) 
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  D U C H OV N Í  H U D BA  

Dnešní pokračování  naše-
ho seriálu zamíří do Špa-
nělska a Portugalska.To 
jsou země nám geografic-
ky vzdálené a mohlo by se 
zdát, že se nemohou se 
zbývající Evropou srovná-
vat. Pravdou je pouze, že 
vývoj varhan a varhanní 

hry v těchto zemích byl ovlivněn jak zeměpisným 
předělem - Pyrenejemi, tak hlavně dlouhodobým 
bojem za osvobození Pyrenejského poloostrova 
od nadvlády Maurů. Přesto i tyto země zažily 
velký rozkvět varhanářského řemesla i varhanní-
ho umění, a to především v 18. století. První 
zprávy o varhanách ve Španělsku se dochovaly 
ze 13. stol. a nejstarší dochovaný prospekt var-
han lze nalézt v katedrále v Salamance. Po pá-
du maurské vlády v Granadě r. 1492, na němž 
se podílela spolu se světskou mocí i církev, na-
stal rozmach stavby varhan ve španělských ka-
tedrálách. Varhany se staly velmi významnou 
součástí chrámů a oproti severním zemím  byly 
umisťovány ponejvíce v prostoru nazývaném – 
coro, který se, oddělený mřížemi, nalézal  před 
oltářní částí chrámové lodi. Zde nad sedadly 
kněží nebo řeholníků byly stavěny dvoje varhany 
proti sobě s charakteristickým znakem – hori-
zontálně vysunutými jazýčkovými píšťalami. Je 
pravděpodobné, že ke vzniku této tradice stavby 
„španělských trubek“ vedly prosté důvody – ne-
dostatek místa mezi sloupy, nicméně vysunutý 
vějíř píšťal se stal nejznámějším (např.v katedrá-
le v Toledu) i hojně napodobovaným rysem špa-
nělských varhan. Nyní zpět k historii. Nejstarší 
varhany byly podobné „severnějším“ nástrojům 
až do 17.stol. Byly to jednoduché jednomanuálo-
vé nástroje, dlouho s nedokonalým pedálem. 
Mimo domácích varhanářů působili  ve Španěl-
sku i cizinci, třeba v 16.stol. postavil varhany 
v barcelonské katedrále Nizozemec G. Brebos 
nebo tu stavěli francouzští i němečtí mistři var-
hanáři. Vzory francouzských či německých var-
han neměly ale na španělské nástroje téměř 
žádný vliv. Nejvýznamnějšími španělskými var-
hanáři jsou Pedro Echevaria a bratři Verdalon-
gové z 18.stol. Španělské nástroje se liší od ji-
ných evropských především zvukem s velkou 
účastí jazykových rejstříků, často imitujících de-
chové nástroje. Další vymožeností (později roz-
šířenou v Evropě) byly žaluzie – skříň, do níž 
byly uzavřeny některé registry, resp.píšťalové 
řady, umožňovala otevíráním a zavíráním stěny 

zesilování a zeslabování zvuku. Španělé také 
třeba označovali délku píšťal v pídích a ne ve 
stopách jako jinde, užívali jiných názvů registrů a 
podobně. V době svého vzniku (1781-1783) byly 
největší varhany na světě postaveny v katedrále 
v Malaze Julianem de la Orderem. Mají 107 re-
gistrů a 9926 píšťal. Zlatý věk španělských var-
han bohužel skončil 18.stoletím, potom byla řa-
da nástrojů přestavěna nebo velmi často zcela 
zničena, například během občanské války ve 30. 
letech 20.století. 
Nejstarším autorem varhanních skladeb byl An-
tónio de Cabezón ze 16.stol., za nejvýznamněj-
šího barokního skladatele je považován Juan 
Cabanilles a podobně ještě v 18.stol. Antonio 
Soler, regenschori v Escorialu, přítel Itala Dome-
nica Scarlattiho, jenž ve Španělsku působil. Z 
pozdějších osobností jmenujme skladatele José 
Lidona, v 19.-20.stol. Hilariona Eslavu a zvláště 
Filipa Pedrella, jehož  žáky byli významní skla-
datelé Albeniz, Granados a De Falla. Ve 20. stol. 
se oživil, podobně jako v celé Evropě, zájem o 
staré nástroje a spolu se stavbou varhan 
v nových koncertních síních se etablovala i nová 
tvorba domácích autorů pro královský nástroj. 
Portugalský vývoj se velmi podobal španělské-
mu, jen nedospěl v období baroka k takovým 
vrcholům varhanářského umění. Také zdejší sta-
ré varhany prozrazují zálibu jejich stavitelů 
v užívání jazykových rejstříků a oproti sousední 
zemi byla také přejata praxe italských mistrů 
v užívání vysokých alikvotních hlasů. Nejstarší 
nástroj z r. 1733 lze najít v původním králov-
ském městě s nejstarší univerzitou – Coimbra. 
Země si prožila dvě období proticírkevních po-
stojů, a sice během osvícenství v 18.stol. a za 
diktatury o 200 let později. To se samozřejmě 
odrazilo na vyspělosti varhanářského řemesla i 
varhanního umění. V období po 2.světové válce 
se nebývale rychle obnovila, jak tradice duchov-
ní hudby, tak varhan, zvláště zásluhou osobnosti 
kněze A. Ferreira Dos Santos - vzdělance, var-
haníka, pedagoga a organizátora. Varhanní hud-
ba pěstovala podobné žánry jako španělská a 
největší vliv v baroku měl na ni již zmíněný Do-
menico Scarlatti, působící přes 30 roků na špa-
nělském i portugalském královském dvoře. Za 
všechny domácí skladatele jmenujme alespoň 
Manuela Rodrigueze Coelho (17.stol.) a José 
Antonia De Seixtas (18.stol.). 
 
V příštím díle – Francie  

Jiří Kuchválek 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 30 
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4. ČÁST – VARHANY A VARHANNÍ HRA (12) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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RŮZ N É  
NABÍDKA KÁZÁNÍ 

Připravit pořádné kázání není vůbec nic snadné-
ho J. V duchu závidím dávným kolegům, kteří 
pronášeli slavná kázání jen v neděli, zatímco ve 
všední dny bývali věřící o tuto radost ochuzeni. A 
přitom z praxe učitele i kněze vím, jak dobře stu-
denti či lidé v kostele poznají, když je člověk ne-
připraven a snaží se zachránit situaci ad hoc. 
Z počátku jsem si kázání sice připravoval, ale ne-
zapisoval, poslední dva roky se je nejen snažím 
připravit, ale i zapsat. Mám je nejen doma 
v počítači, ale i v komunikátoru, abych svá kázání 
pro případ potřeby měl vždy s sebou. Člověk totiž 
nikdy neví, kdo, kdy a kde ho požádá o promluvu 
a pak se nesmírně hodí, když máte plody své prá-
ce v kapse J. Takové kázání se dá stejně jako 
přednáška či jiná promluva připravit nejrůznějším 
způsobem. Existuje řada  biblických atlasů a ji-
ných více či méně odborných knih, které vám 
s jeho přípravou nejen pomohou, ale především 
se díky nim dozvíte věci, které jste nikdy nevěděli. 
Připravit si kázání tedy neznamená jen připravit 
promluvu na pět či deset minut, ale také prostu-
dovat řadu materiálů, které s biblickými čteními 
toho dne souvisí.A taky si ty texty pořádně pro-
meditovat! To se samozřejmě nedá dělat denně, 

ale neděle nebo nějaký velký svátek si to jistě za-
slouží. Ale co potom: zjistili jste plno zajímavých 
věcí, napadla vás řada myšlenek, chtěli byste to-
ho lidem v kostele tolik povědět… Ale kázání není 
přednáška a mráz v českých kostelích není také 
nejvhodnější k protahování bohoslužby. A protože 
žijeme v době globální komunikace, jsouce ne-
spoutáni prostorem a časem J, nabízí se řešení: 
v homilii vyzdvihnout třeba jen jedinou kraťoučkou 
myšlenku a „plnou verzi“ homilie si přečíst v klidu 
a v teple domova. Nebo třeba v létě na chalupě, i 
když jsem od „svého“ kostela vzdálen stovky kilo-
metrů a nemohu poslouchat právě toho „svého“ 
pana faráře… A tak jsem se letos rozhodl, že vám 
ta svá kázání budu posílat. Samozřejmě, budete-
li chtít. Stačí mi napsat na adresu slamec-
ka@fel.cvut.cz nebo třeba jen poslat SMS se svo-
ji mailovou adresou na tel. číslo 603 713 363 a 
každý týden nebo třeba i častěji vás budou výplo-
dy mé kazatelské aktivity čekat ve vašich mailo-
vých schránkách. A pokud ne, tak vězte, že mi 
chyběla inspirace nebo čas. Obojí je totiž pro pří-
pravu pořádného kázání nesmírně důležité! 

P. Vladimír Slámečka 

Občanské sdružení Centrum pro rodinu, Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického  
MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2006 

LITOMYŠL 22.7. - 29.7. 2006 
Kdy:    22. července (sobota)  -  29. července (sobota) 2006 
Kde:    Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a 

Střední pedagogické školy v Litomyšli 
    Strakovská 1071, Litomyšl, telefon  461 654 511 
Příjezd:   od 11 do 12 hodin v sobotu 22. července  
Ukončení:   29. července dopoledne 
Podmínka účasti: společná, dobrovolná účast obou manželů (kurs není vhodný pro 

osoby závislé na alkoholu, drogách ani pro duševně nemocné) 
Místo konání:  areál domova mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště 
Ubytování: v garsonkách s dvěma třílůžkovými pokoji s vlastním WC a koupelnou a 

nebo ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou  
Stravování:  3 krát denně 
Děti:    budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek  
Odborná pomoc: rodinný poradce, psycholog a kněz 
Ceny :       Základní    Dobrovolné 
 Dospělý      2.500,- Kč / týden  3.000,- Kč / týden 
 Dítě do 2 let ( bez stravy a dovezenou vlastní postýlkou) 

   900,- Kč / týden  1.000,- Kč / týden 
 Dítě od 3 - 12 let    1.700,- Kč / týden  2.000,- Kč / týden 
 Dítě od 13 let     2.400,- Kč / týden  2.500,- Kč / týden 

DALŠÍ INFORMACE NA NÁSTĚNKÁCH V KOSTELECH, PŘÍPADNĚ NA FAŘE,  
NEBO TAKÉ NA http://ms.proglas.cz 

mailto:ka@fel.cvut.cz
http://ms.proglas.cz
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Jednoho dne řekla zápalka svíčce: „Dostala jsem úkol, abych tě rozsvítila.“  
„Ó ne,“ zalekla se svíčka, „ jen to ne! Když hořím, pak jsou moje dny sečteny.Už 
nikdo potom nebude obdivovat moji krásu.“ 
Zápalka se však zeptala: “Ale ty chceš zůstat studená bez života?“ ´ 
„Ale když hořím,bolí to a ubírá to moje síly.“ zašeptala svíčka.  
„To je pravda,“ řekla zápalka. „Ale to je přece tajemství povolání: Ty i já jsme povo-
lané, abychom byly světlem. To, co můžeme udělat já  jako zápalka je jen málo. Ale 
když tě nezapálím, nenaplním smysl svého života. Jsem zde proto, abych předala 
oheň. Ty jsi svíčka a jsi zde, abys da-

rovala teplo a světlo. Všechno, co dáváš – bolest, sílu, 
utrpení – se přetváří ve světlo. Ty nehyneš, i když se stra-
vuješ. Druzí ponesou tvé světlo dále. Zemřeš však, když 
nebudeš tím, čím máš být.“ 
Tu vzpřímila svíce svůj knot a řekla plná očekávání:  
„Prosím tě, zapal mne!“ 

K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Út  Adorace (trvání přibližně 1 hodinu) - změna kostel sv. Jana 18:45 hod. 
St  Cvičení maminek s dětmi salesiánské středisko 9:15 hod. 
Čt  Mariánský večer - změna kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství mládeže fara (sál) 19:00 hod. 
Pá Ministrantské schůzky - změna fara 16:00 hod. 

 

D A L Š Í  A K C E  
St 1.2. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16 – 18 hod 
Čt 2.2. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod 

16 - 18 hod. 
  Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše sv. kostel Zvěst. P. Marie 16:00 hod. 
Pá  3.2. Výlet s dětmi do ZOO Salesiánské středisko 8:30 hod. 
  Zpovědní den  kostel sv. Bartoloměje 16 – 18 hod 

So 4.2. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Zabíjačka Salesiánské středisko 8:30 hod. 
Ne 5.2. Koncert - oslava svátku sv. Dona Boska Salesiánské středisko 17:00 hod. 
St 8.2. Seniorklub fara 14:30 hod. 
  Pastorační rada fara 19:00 hod. 
Čt   9.2.  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Čt   23.2.  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Biblická hodina fara 19:00 hod. 

  Vikariátní setkání mládeže 
 - pokračování na faře kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 17. února, příští číslo vyjde 26. února 2006 

Loňského roku odešlo z našeho společenství „Živého růžence“ několik členek na věč-
nost. Jejich místa nejsou zatím obsazena. Má-li někdo zájem o modlitbu růžence 

v našem společenství, bližší informace na telefonu: p. Dařbujánová - 466 264 640. 

Farní zpravodaj - nápady, návrhy, reakce  
Antonín Forbelský, Kostelní 92, Pardubice 530 02 
forbelsky@centrum.cz , www.farnost-pardubice.cz 

mailto:forbelsky@centrum.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

