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větnou nedělí začínáme 
poslední týden před ve-
likonoční slavností 
Vzkříšení. Tento týden 

nazýváme také Pašijový, Svatý. 
Budeme v něm vzpomínat na důle-
žité události z konce Kristova živo-
ta. 
A tak si možná někdo položí 
otázku: „Kdo je vinen Kristo-
vou smrtí?“ „Koho pohnat 
k odpovědnosti?“ 
Dlouho se mezi křesťany udr-
žoval názor, který byl mnohdy 
důvodem ke krutému proná-
sledování, že to byli židé, 
kdo zavinili Kristovu 
smrt. Ale konečné 
slovo přece v onom 
procesu vynesl 
Říman Pilát. Mů-
žeme však 
s jistotou tvr-
dit, že vinu 
nesou pouze 
židé a Pilát? 
Chceme-li 
však spra-
vedlivě při-
soudit někomu 
vinu za Kristovu 
smrt, je třeba se 
vrátit hodně zpět, 
až na počátek dějin 
lidstva. Z první knihy 
Mojžíšovy známe 
dobře, co se tehdy stalo. Bůh měl 
s člověkem své plány, které člověk, 
zneužitím své svobody, zmařil. Vy-
bral si svou zkázu, smrt, své zavr-
žení. Avšak Bůh, který člověka 
stvořil s velikou láskou, nechtěl, 
aby člověk na věky zahynul. Roz-
hodl se jej zachránit. K odčinění tak 
velké Boží urážky bylo zapotřebí 

někoho, kdo by to mohl učinit. Mu-
sel to být někdo bez hříchu, čistý, 
svatý a dokonalý. Nikdo z lidí ne-
mohl tyto požadavky splnit. Člověk 
byl pro tuto oběť nevhodný, nedo-
konalý. Tak dokonalou oběť mohl 
přinést pouze ten, kdo byl rovný 
Bohu – Boží Syn Ježíš Kristus. 

A tak ne židé ani Pilát, ale hří-
chy člověka, tedy i naše hří-

chy, to byly a 
jsou, kdo dosta-

ly Krista na 
kříž. My 

jsme odpo-
vědni za Kris-

tovu smrt. 
Domů si ponese-

me posvěcené 
ratolesti – kočičky – 

a dáme je za kříž. Ať 
nám stále připomínají 
nejen to, že Kristus 
slavným vjezdem do 
Jeruzaléma dal vy-
volenému národu 
poslední příleži-
tost pochopit, že 
on je ten, kdo je 
může přivést do 
slávy. Ne do té 
pomíjivé, kte-
rou nabízí 

svět, ale do věč-
né, kterou dává 
Bůh těm, kteří ho 

milují. Kristus jistě věděl, že ti, kteří 
volají „Hosana“, budou za pár dní 
volat „Ukřižuj!“ 
Svatý týden nám dává velkou příle-
žitost zamyslet se nad tím, že i my 
často sice voláme „Hosana“, ale 
také – a možná častěji – „Ukřižuj!“ 
„Hosana“ jistě tehdy, když se nám 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

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

dobře vede, když se naše plá-
ny, naše představy o životě 
shodují s těmi Božími. Když 
však chce Bůh zasáhnout do 
našeho života, když ty Jeho 
plány se s našimi neshodují, 
potom mnohdy, k vlastní ško-
dě, někdy i hříchem prosadíme 
to své. To je právě ta chvíle, 
kdy voláme „Ukřižuj!“ 
Prosme Pána, ať nám dá do-
statek síly a milostí, abychom 
dokázali volat „Hosana“ nejen 
tehdy, když se nám daří, ale i 
tehdy, když nastanou chvíle 
utrpení, zklamání, kdy se má-
me sklonit před Boží vůlí. 
Ať nikdy neztrácíme víru, že 
Bůh nás stále miluje a že je 
nám právě v utrpení nejblíže. 
Když dokážeme přijmout utr-
pení s odevzdaností do Boží 
vůle, podobáme se tak nejvíce 
Kristu. On také své veliké utr-
pení snášel proto, že to byla 
vůle Otce. To vám v modlitbě 
vyprošuji. 
Přeji všem opravdu radostné 
prožití velikonočních svátků, 
svátků Kristova vítězství nad 
smrtí. Ať ve vašich srdcích stá-
le zní radostné „Hosana“. 
 

Váš jáhen František 

(Pokračování ze stránky 1) 

Pastorační program pardubické farnosti obsahoval pro dobu post-
ní mimo jiné nabídku připravit se na proměnu vlastního srdce ve 
společenství v rámci postní duchovní obnovy. V sobotu 10. břez-
na odpoledne se na faře sešlo několik desítek zájemců 
v poměrně velkém věkovém rozmezí (tipuji nejméně šedesáti let). 
Vedení obnovy bylo svěřeno P. Tomáši Holubovi, který účastní-
kům nabídl tři krátké úvahy a ke každé z nich poskytl hodinový 
prostor k rozjímání v prostoru fary, kostela či v zámeckém parku. 
 Víte, původně jsem si myslela, že se s vámi podělím o myš-
lenky, které mne oslovily, ale svůj zápisníček jsem si tak dobře 
schovala, že ho snad najdu ve chvíli, kdy ho budu více potřebo-
vat. A tak mi dovolte uvést jen pár postřehů, které třeba mohou 
vzbudit zvědavost či zájem vás, kteří si s myšlenkou věnovat svůj 
čas podobným nabídkám teprve pohráváte. 
 Zaujaly mne některé bezprostřední ohlasy, které úvahy nad 
Kristovým křížem jako znamením naší spásy vzbudily. Tak napří-
klad za mnou přišla kamarádka, která v onen den slavila své na-
rozeniny a nechala se přemluvit, že účast na obnově bude tou 
nejlepší „oslavou“. Oči jí zářily nadšením, že slyší svědectví, které 
má P. Tomáš prožité či promeditované, které hovoří „ze sebe“. 
Jiný účastník po druhém zamyšlení o krutosti Kristova utrpení a 
ponížení odcházel rozhořčen, že takovou „drasťárnu“ nemusí po-
slouchat, že toho zažívá dost ve svém životě. Jiní diskutovali nad 
tím, zda máme zapotřebí zabývat se Ježíšovým utrpením, když je 
pro nás, křesťany, důležité zmrtvýchvstání... 
 Nepřísluší mi žádný z názorů komentovat ani soudit, ale 
mám radost, že těch pár ohlasů, kterých jsem si všimla, nehledě 
na to, co jsem si jako inspiraci ke své proměně odnesla sama, 
mělo odezvu. Začalo se v nás dít něco, co už je v režii Ducha 
Svatého. A jaký lepší výsledek by mohla mít duchovní obnova? 
Proto si dovolím P. Tomášovi za jeho podání poděkovat. 
 

Marie Zimmermannová 

 
Velikonoce jsou Boží  
odpovědí na naši  
otázku o utrpení ! 
 

( J. B. Brantschen ) 

 

Ať Kristus Vzkříšený  
je ten jediný,  
u kterého hledáme  
odpověď pro všechny  
naše bolesti i radosti !  
 
Radostné ALELUJA  
 
Vám všem vyprošují 
 
    duchovní z pardubické fary 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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CESTA NAŠICH KATECHUMENŮ ZA PÁNEM…  

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

Lucie (26) 
K víře mě přivedl přítel s jeho rodinou. Díky nim 
jsem pochopila, že to, v co jsem vždy věřila, byl 
a bude Bůh. Jsem ráda, že mám kolem sebe 
takové lidi, křesťany. 
 
Tereza (20) 
Když jsem poprvé vstoupila do kostela, kde prá-
vě probíhala mše, dýchla na mě tak úžasná at-
mosféra, že jsem se alespoň na chvíli chtěla stát 
její součástí. Začala jsem od svého přítele vyzví-
dat, v čem vlastně církevní společenství spočí-
vá. A to mě velice nadchlo. V Boha jsem v pod-
statě věřila už od malička, jen jsem mu říkala 
osude. 
 
Martina (36) 
Život ve víře mi přináší naplnění, radost, pocho-
pení smyslu života, proč jsem tady a právě teď. 
Křest vnímám jako dar. 
 
Martin (28) 
Pocházím z rodiny, která je nevěřící. Na víru 
mne přivedla má přítelkyně Jana, jsem ji za to 
vděčný, protože jsem poznal nový rozměr života 
a spoustu milých lidí. Spolu bychom chtěli mít 
svatbu v kostele. Ještě bych rád poděkoval mé 
kmotře Evě, že je mi ve všem nápomocná. 
 
Lukáš (30) 
Chtěl bych především poděkovat mé partnerce 
Lence a Otci Antonínovi. Moje partnerka ve mě 
probudila touhu po poznání víry a katolické círk-

ve, Otec Antonín pak postupně této touze dával 
jasnější souvislosti a já pochopil, že život ve víře 
může být velmi plnohodnotný a krásný. Věřím, 
že křtem vstoupím do další fáze svého života, ve 
které bude následovat brzké přijetí svátosti man-
želství. 
 
Daniela (28) 
Před několika lety jsem nastoupila do církevní 
školy, kde jsem žila tři roky ve společenství po 
boku spolužáků, z nichž většina byla věřících. 
Tehdy jsem uvěřila v Boha, neboť roky ve spole-
čenství byly naplněné krásou života s Bohem. 
Po čase ujasňování si životních priorit jsem do-
spěla k rozhodnutí nechat se pokřtít a dál Boha 
poznávat. 
 
Jana (16) 
Na prvotní okamžik, kdy jsem uvěřila, si už asi 
nevzpomenu, protože si vybavuji, že od malinka 
jsem se o víru zajímala. V různých období s růz-
nou intenzitou... Puberta nepatřila mezi mé nej-
šťastněji prožité časy, a tak snad proto jsem za-
čala hledat oporu a útěchu u Boha. Učinit ten 
hlavní krok – připravit se na křest – mi pomohla 
nová kamarádka, kterou jsem poznala na gym-
náziu. S její podporou a pomocí jsem se začala 
více sbližovat s životem víry. Takže díky ní, mé 
nastávající kmotře, společenstva věřících okolo 
mě, party katechumenů, se kterými se připravuji 
v čele s paterem A. Forbelským, a v první řadě 
díky Bohu, jsem tady a mohu doufat, že půjdu 
dál. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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NAŠE CESTA K LEKTORSTVÍ 

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

„Máš dnes odpoledne čas?“ zeptal se mě můj 
známý první neděli v únoru. „Začíná kurz lektorů 
– dnes v pět!“ Po chvíli zaváhání jsem přisvědči-
la: „Jo, ráda, musím si jen zajistit hlídání (naší 
roční dcerky).“ 
A tak pro mě a dalších 46 lidí začala čtyři spo-
lečná setkávání, v nichž nám naši otcové Anto-
nín, Tomáš a jáhen Filip odhalovali krásu, úlohu 
a význam této služby. Být lektorem totiž nezna-
mená pouhé předčítání biblických textů, ale také 
prohloubení osobního vztahu s Bohem a jeho 
zjeveným slovem. Z toho vyplývá i úcta k tomu, 
co nám Bůh sděluje, stejně tak jako máme úctu 
ke Kristu přítomnému v eucharistii. 
Součástí těchto setkání bylo i odpoledne s paní 
herečkou prof. Jitkou Kalábovou, která nás pou-
čila o umění správné výslovnosti při projevu. Na 
tréninkových textech a jazykolamech si každý 
mohl zkusit hbitost svého jazyka a intonaci, 
i když profesionálního podání paní profesorky 
bylo jen těžké dosáhnout. V kostele sv. Bartolo-

měje jsme si též prakticky vyzkoušeli náš projev 
na mikrofon a opravili některé chyby. 
Poslední přednáška byla zaměřena na slavení 
dne Páně – neděle. Je to projev spočinutí a dí-
kůvzdání ve shromáždění věřících, čas odpočin-
ku a zastavení, ne však pouhého úniku od věcí, 
které nás často zotročují v našem všedním živo-
tě. Právě neděle byla i vyvrcholením naší přípra-
vy, kdy jsme od otce Antonína přijali požehnání 
a pověření k lektorské službě a první dva z nás 
si v novém duchu tuto službu vyzkoušeli. 
Doufáme, že tento kurz bude přínosem nejen 
pro nás, ale i Vás, kteří budete naslouchat Boží-
mu slovu na nedělních mších svatých. Na závěr 
bych ještě chtěla uvést slova paní profesorky 
Kalábové, která mě zvlášť oslovila: „Vždyť sebe-
lepší bezchybný přednes lektora bude bez účin-
ku, pokud nebude vycházet z hlubokého osobní-
ho přesvědčení.“ 

 Markéta Rohlíková 
 

TAJEMSTVÍ VÍRY – VELIKONOČNÍ DOBA 
 

V době velikonoční budeme při mši svaté na výzvu kněze: Tajemství víry  
odpovídat zvoláním, které lépe odpovídá rázu této liturgické doby: 

 
KDYKOLIV JÍME TENTO CHLÉB A KDYKOLI PIJEME TENTO KALICH,  

ZVĚSTUJEME TVOU SMRT A ČEKÁME NA TVŮJ PŘÍCHOD, 
PANE JEŽÍŠI KRISTE. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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ODKRYTÁ MINULOST 
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V těchto dnech to je 30 let, kdy socha Ježíše 
Krista, která se dnes nachází na farní zahradě 
pardubického arciděkanství, byla zachráněna 
před zničením a tak zachována i pro další gene-
race. 
Tato socha, neznámého původu a stáří, se na-
cházela v zahradě před domem v Jungmanově 
ulici. Protože se zde měla stavět mateřská škola, 
měla být zničena. Naštěstí se toto včas dozvěděl  
kaplan P. František Beneš a za pomoci dalších 
lidí obětavě sochu převezli na farní zahradu, kde 
je dodnes. Vzhledem k tomu, že její umístění 
nevyhovovalo nynějším úpravám této zahrady, 
byla přemístěna na jiné místo zahrady. Při této 
příležitosti byla z podstavce vyjmuta láhev, která 
obsahovala dokument, který měl budoucí gene-
race informovat o situaci, za jakých podmínek 
byla socha zachráněna. Byly též přiloženy drob-
né mince, kterými se v té době platilo. Text do-
kumentu je tento: 

 
Pardubice  30. dubna 1977 

 
   Dnes jsme za spolupráce farní obce 
v Pardubicích přestěhovali tuto sochu Krista ze 
zahrady v Jungmannově ulici, kde se bude sta-
vět mateřská škola. Ať zde tato socha stojí na 
paměť naší doby, která si tak málo váží těchto 
hodnot. Ať přinese znovu našemu národu živou 
víru, aby se nemuseli tyto kulturní památky takto 
„uklízet“. 
 

P. František Beneš 
kaplan v Pardubicích 

Metelka V. 
Beneš Břet.  
Kalousek Josef 
Petrek Jozef  
Pecen Václav 
Polák Jan   
Paldus Liboslav  
 

- VP - 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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PASTORAČNÍ RADA 
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Drazí bratři a sestry,  
 
ve středu 23. 3. 2007 se na faře opět sešla pas-
torační rada. 
 
Zasedání řídil P. Antonín Forbelský. 
 
l Po úvodní modlitbě poděkoval P. Forbelský 

všem, kdo pomáhali s přípravou a organizací 
setkání spolupracovníků farnosti 18. 2. 2007. 

 
l V pátek 23. 3. 2007 proběhne čtvrté setkání 

lektorů. Setkání navštěvuje asi 30-40 lidí. 
 
l V neděli 25. 3. 2007 proběhne žehnání lekto-

rů v kostele sv. Bartoloměje. 
 
l M. Beran informoval o setkání zástupců vika-

riátů a hnutí mládeže 23. - 25. 2. 2007 
v Hradci Králové. Proběhlo diskusní fórum o 
uplatnění a účasti mladých středoškoláků a 
vysokoškoláků na životě farnosti. 

 
l 10. 3. 2007 proběhla postní obnova farnosti. 

U Salesiánů se postní obnovy pro mládež v 
netradičním duchu, kterou vedl jáhen Zdeněk 
Pokorný, zúčastnilo 15 - 20 mladých. Mons. 
Tomáš Holub vedl postní obnovu pro dospělé 
v kostele sv. Bartoloměje a na faře. 

 
l Mons. Tomáš Holub nabídl možnost setkání a 

vyprávění o službě v Afghánistánu. 
 
l Možnosti prvních dvou postních setkání v 

kostele sv. Jana využilo cca 60 - 70 lidí, třetí 
setkání se připravuje na úterý 27. 3. 2007. 

 
l Letošní křížové cesty proběhly v pořádku, 

jáhen Filip navrhl příští rok zorganizovat dvě 
křížové cesty pro rodiny s dětmi. 

 
l Je třeba připomenout pravidla „přijímání na 

ruku.“ 
 
l 14. 3. 2007 bylo otevřeno multifunkční cent-

rum pro mládež u Salesiánů. Otevření se zú-
častnilo okolo 90-ti lidí. 

 
l Otec biskup Josef Kajnek nám sdělil své zku-

šenosti s účastí na oslavách „Božího těla“ v 
Trutnově a Přibyslavi. Jakou formou a zda již 
tento rok zorganizovat oslavy Božího těla v 
Pardubicích ještě nebylo dohodnuto. 

 

CO NÁS ČEKÁ: 
Březen: 
 
25.3. Žehnání lektorů 
27.3. Poslední postní setkání v kostele sv. Jana 
29.3. Zpovědní den 
29.3. Setkání akolytů a jáhnů 
31.3. Setkání mládeže v HK 
 
Duben: 
 
1.4. Květná neděle 
 Úvod do Svatého týdne 
 Návštěva z partnerské farnosti v Augsbur-

gu. 
3.4.  Zpovědní den 
5.4.  Začíná TRIDUUM 
7.4.  Velikonoční vigilie - křest přijme devět ka-

techumenů 
12.4. Setkání rodičů dětí připravujících se 

k 1. sv. přijímání 
14.4. Proběhne v Pardubicích diecézní setkání 

ministrantů, pomoc při organizaci přislíbilo 
cca 20 dobrovolníků z Pardubic a Skutče. 
Na závěr bude mše svatá pro ministranty 
s Otcem biskupem Dominikem. 

21.4. Proběhne setkání trvalých jáhnů z diecéze 
s přednáškou P. Heblta, mše svatá a pře-
dávání zkušeností. 

22.4. Slib ministrantů. 
28.4. Národní pouť ke Svatému Vojtěchu do 

Libice a Hnězdna. 
29.4. Návštěva bývalého nuncia G. Coppy a 

arcibiskupa Karla Otčenáška na nedělní 
mši svaté v 9:00 hod. Po mši je s nimi plá-
nována diskuse. 

 
Květen: 
 
1.5.  Začínají májové pobožnosti. 
5.5.  Křesťanské společenství v Pardubicích 

pořádá víkend pro Izrael, součástí bude 
varhanní koncert izraelské umělkyně. 

6.5.  Setkání lektorů z Klášterního kostela. 
8.5.  Celodenní setkání dětí připravujících se 

k 1. sv. přijímání. 
13.5. Proběhne sbírka na restaurování oltáře 

Panny Marie v kostele sv. Bartoloměje, je 
třeba získat cca 28 000 Kč. 

19.5. Diecézní setkání dětí s biskupem v Hradci 
Králové. 

26.5. Pouť do Jablonného v Podještědí ke sté-
mu výročí blahořečení paní Zdislavy. 

(Pokračování na stránce 7) 
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Červen 
 
2.6. Den rodin - dětský den za účasti Mons. 

Tomáše Holuba a kouzelníka K. Kašpara. 
3.6. První svaté příjímání. 
9.6. jáhen Filip přijme kněžské svěcení v Hrad-

ci Králové. 
16.6. Primice novokněze Filipa v Červeném 

Kostelci. 
23.6. Diecézní den pro děti o řeholním životě 

v Želivě. 
24.6. Pardubická primice novokněze Filipa 

v rámci poutní mše sv. v kostele Sv. Jana 
Křtitele v 15:00 hod. 

 
l Ing. Novotná navrhla možnost setkávat se  po 

deváté nedělní mši svaté na faře. 
 
l Charita: Zatím nedošlo ke katastrofickému 

(Pokračování ze stránky 6) poklesu zájemců v souvislosti s přijetím nové-
ho zákona o péči. Již se chystá novela, ve 
které by část peněz na péči byla vyplácena 
ve formě poukázek. Charita zatím vyhrála 
soud o dům pokojného stáří v Rosicích. Po-
dařilo se získat devítimístný vůz pro svoz lidí 
a postižených do vznikajícího multifunkčního 
zařízení v Třebosicích. Hledá se jeho jméno. 

 
l Stavební info: Bude se dělat fasáda jižní a 

západní strany fary a sponzorsky se zrekon-
struuje farní zahrada. 

 
l Zvažuje se doplnění farní knihovny. 
 
l Salesiáni jednají s městem o odkoupení tělo-

cvičny a zbylé části pozemků. 
 
Další setkání farní rady bude 16.5. 2007. 

ODPOLEDNE S RODINAMI 
V neděli 11. března odpoledne se sešlo několik 
rodin, aby společně strávili krásné téměř jarní 
odpoledne. Toto setkání bylo zaměřeno na při-
blížení si některých historických událostí, které 
jsou spjaty s Pardubicemi.  
Začali jsme v parku za farou připomínkou první-
ho letu českého letce Jana Kašpara z Pardubic 
do Prahy. Každá rodina měla za úkol postavit 
model letadla (vlaštovku) a s co nejmenším po-
čtem hodů ji dostat do cíle. 
Následovala bitva papírovými koulemi připomí-
nající obranu Pardubice proti nájezdům Švédů. 
Bylo to těžké, ale Pardubice jsme uchránili. 

Pokračovali jsme procházkou na Přihrádek, kde 
jsme soutěžili v odhadu času.  
Další soutěž nás čekala na Perštýnském náměs-
tí u morového sloupu, kde jsme odhadovali, kteří 
svatí jsou na tomto sloupu vyobrazeni. 
Poslední soutěží pak byl odhad, kam by sahal 
vrchol Zelené brány, kdybychom ji položili na 
zem. 
Celé setkání jsme zakočili krátkou adorací v 
klášterním kostele. 
Za účastníky děkujeme organizátorům za zají-
mavé nápady. 

- JP - 

RO D I N Y  
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V říjnovém čísle far-
ního zpravodaje jste 
se mohli dočíst o 
hnutí  Modlitby ma-
tek (MM). Nyní se již 
v naší farnosti schá-
zejí dvě skupinky 
MM. Jak tyto modlit-
by probíhají? 
Ve všech skupin-
kách je základ mod-
liteb stejný (k zá-

kladním modlitbám je brožurka): 
l vždy prosíme Ducha svatého, aby vedl naše se-

tkání 
l za ochranu před vším zlem 
l za odpuštění 
l abychom byli v jednotě (jedno srdce, jedna mysl) 
l chválíme Boha modlitbami a písněmi 
l prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí 

MM 
l čteme z Písma svatého 
l děkujeme Bohu za dar mateřství 
l vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u 

paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče. 
Předkládáme i děti, které se nemohli narodit a 
také týrané a opuštěné. 

Některé skupinky stráví více času v modlitbách a 
chválách, jiné meditacemi o Ježíšově životě při mod-
litbě růžence, jiné mohou setrvat déle v naslouchání 
Pánu a čtení Jeho Slova. 
K vytvoření skupinky stačí dvě maminky (nejvíce 
však osm). Frekvence setkávání je různá. Některé 

skupinky se scházejí každý týden, jiné po 2 či 3 týd-
nech. Je nutná přísná zásada mlčenlivosti, to zname-
ná s čím se maminky během setkání svěří, nesmí být 
vyneseno ven. Když se matky naučí důvěřovat jedna 
druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich starosti se sta-
nou lehčími. 
Budete-li chtít se začít modlit a utvořit skupinku, rády 
Vám poradíme. 
Pro informace se obraťte na paní Netušilovou, tele-
fonní číslo 466 511 560. 

- PP - 
 

Modlitba matky 
 

Pane, chraň mé děti celý den  
Buď s nimi, když jdu do práce  
Buď s nimi ve škole i ve školce  

Provázej je při hře venku i doma  
Buď s nimi, když jsou nemocné  

Když je přitahují hříšné věci  
Pomoz jim najít nové kamarády  
Nauč je rozlišovat dobro od zla  

Rozhodovat se pro správné věci  
Nauč je snášet neúspěch a posměch  

Ty vidíš to, co já nevidím  
Rozumíš, čemu já nerozumím  

Znáš je lépe než já  
Miluješ je, i když zlobí  

Věřím ti, Pane,  
že se o ně postaráš. 

SJEDNOCENY V MODLITBĚ OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI 

Je tomu právě rok, co se v naší farnosti začaly 
konat v dvouměsíčním intervalu pravidelné so-
botní kající bohoslužby pro děti a rodiče. Jedná 
se o mimořádnou příležitost, kdy se celá rodina 
může v naprostém klidu během tématické pro-
mluvy kněze nebo jáhna připravit, a poté i při-
stoupit ke svátosti smíření. 
Všichni z vlastní zkušenosti dobře víme, že ve 
všední den, kdy se běžně zpovědní dny konají, 
je to velmi těžko proveditelné. Jeden nebo druhý 
plní pracovní povinnosti, děti jsou ve škole nebo 
na kroužku… Čas si můžeme sotva zvolit, a 
když do kostela konečně vejdeme, čeká nás 
dlouhé vyčkávání až na nás přijde řada. Čekání 
s malými dětmi, které dlouho v klidu nevydrží, 
připomíná spíše křížovou cestu. 
Můžeme být velmi vděčni našim pastýřům, že se 
pro nás v sobotu obětují a vytváří nám pro dů-
stojné slavení svátosti smíření opravdu ideální 
podmínky. Smutné však je to, že se zde objevují 
stále stejné tváře kajícníků, které bychom téměř 

spočítali na prstech jedné ruky. Věříme, že při 
větším zájmu a účasti farníků by nám naši otco-
vé rádi nabídli tuto kající bohoslužbu ještě častě-
ji. 
A je to především neviditelné volání milosrdného 
Ježíše Krista, který se k nám sklání díky své ne-
vyčerpatelné fantazii a hledá a nabízí nové a 
nové způsoby, jak by nám vyšel vstříc a pomohl 
nám na cestě k obrácení. 
„Lidské srdce je těžkopádné a zatvrzelé. Je tře-
ba, aby Bůh dal člověku nové srdce. Obrácení je 
především dílem Boží milosti; ta nám dává, aby-
chom se ve svých srdcích k němu vrátili: ‘Vrať 
nás, Hospodine, k sobě  a my se vrátíme’ (Pláč 
5,21). Bůh nám dává sílu začít znovu. Tím, že 
naše srdce objeví velikost Boží lásky, se za-
chvěje hrůzou a tíží hříchu a začíná se bát urazit 
Boha a odloučit se od něho. Lidské srdce se ob-
rátí, zahledí-li se na toho, který byl proboden 
našimi hříchy“ (KKC 1432) 

Netušilovi 

KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI A RODIČE 
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VÍKEND PRO „TEENAGERS“ NA VESMÍRU (2. - 4. 3. 2007) 

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

Byl jsem pověřen, jako účastník tohoto setká-
ní, abych napsal několik stránek o této události. 

Z Pardubic jsme vyjížděli v 17 hodin dvěmi 
auty. Jelo nás tam celkem osm včetně jáhna Fili-
pa a otce Tomáše. 

Cesta byla v pohodě. “Klidná“ noční atmosfé-
ra vládla v obou autech. Po dosažení cíle -
Vesmíru - jsme přišli do jídelny právě na konci 
večeře. Po najezení a po seznámení s několika 
lidmi jsme usedli do krbovky (místnost, kde se 
konalo 90% akcí celého setkání) a těšili se na 
následující program. 

Nejprve se nám představili hlavní vedoucí 
celé akce a prakticky celého Vesmíru jako např. 
Otec Tomáš Hoffmann, Pája, Lída, Vojta a ještě 
pár dalších lidí. No a potom jsme se měli sezná-
mit my. No a jak by to bylo nejjednodušší a nej-
zábavnější? No přece hrou. Tato hra se jmeno-
vala „agenti“. Všichni se rozdělili na dvě skupiny 
a jejích úkolem bylo najít lístky se jmény a vlast-
nostmi někoho z druhé skupiny, zapamatovat si 
to a nahlásit to na stanovišti. Naše (tedy aspoň 
moje) skupina vyhrála! Poté byla modlitba a pak 
šup do spacáků. 

Na druhý den jsme se těšili na snídani díky 
skvělé minulé večeři. Po ní byl dopolední pro-
gram a to byly diskusní skupinky. Téma bylo 
„Věk teenagerů, jejich vliv a změna vnímání.“ 
Dobře jsme si promluvili, řekli jsme si mnoho 
zkušeností. Mluvilo se třeba o tom, že teenageři 
se začínají jinak chovat ke svým rodičům. Časté 

hádky a mnohé spory se stávají čím dál častěji. 
Po skupinkách byl oběd a po obědě volitelný 
program: střílení z luku, dream game a nebo jen 
tak relaxovat a bavit se s ostatními (já osobně 
jsem si vybral dream game a musím říct, že to 
byla fakt pařba :-) ). A potom byl vybrán film, kte-
rý jsme si zvolili. Byl to film hodně náročný na 
pochopení, ale i tak v něm byla skryta určitá 
myšlenka na zvážení. 

Po tomhle všem však přišlo to nejdůležitější. 
Mše svatá v kostele sv. Matouše při svíčkách. 
Byla opravdu krásná a těžko bych ji mohl popi-
sovat, to se prostě musí zažít. 

Na večer byly znovu skupinky na podobné 
téma jako ráno a poté modlitba. 

Na druhý a poslední den byla naplánovaná 
mše v Deštném v Orlických horách, vesničky pár 
kilometrů od Vesmíru. Cesta tam i zpátky byla 
pohodová. Místní lidé byli překvapeni, kolik tu 
najednou bylo mladých. No a odpoledne po obě-
dě bylo rozloučení a pak se to všechno rozchá-
zelo domů. I na nás Pardubáky došlo. Do Pardu-
bic jsme dojeli kolem čtyř hodin. 

Myslím si, že tato akce se velmi povedla a 
měla by se zopakovat víckrát, protože je to pro 
nás, teenagery, potřeba. Bylo to jednoduše geni-
ální a skvělá akce no a taky skvělí lidi. Bylo nás 
tam přes stovku, což nikdo nečekal. Těším se 
znovu. 

- MP - 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ


10 

VELIKONOČNÍ PROGRAM 2007 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  S A L ES I Á NI  

ČAS PROGRAM VEDENÍ MÍSTO 
18,30 Mše svatá Jindra středisková kaple 
19,45 Večerní chvály a slůvko Indi středisková kaple 
20,00 Ubytování Honza školící centrum 

07,00 Ranní chvály + četba Jindra Kaple sv. Václava 
07,30 Snídaně Indi bar 
08,00 Odjezd do HK Všichni vlak 
09,30 Mše svatá s biskupem Všichni katedrála sv. Ducha 
13,15 Oběd Indi bar 
15,00 Výklad Božího slova a liturgie Jindra Kaple sv. Václava 
16,00 Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře Jindra Kaple sv. Václava 
18,30 Slavnostní večeře Indi bar 
20,00 Mše svatá Jindra Kaple sv. Václava 
21,30 Adorace v Getsemanech Jindra Kaple sv. Václava 

07,00-24,00 Jídlo na celý den samostatně – den postu Indi jídelna 
08,30 Ranní chvály + četba Jirka K. Kaple sv. Václava 
09,00 Výklad pašijí Jirka V. Kaple sv. Václava 
10,30 Výklad liturgie Jirka K. Kaple sv. Václava 
13,00 Křížová cesta Jirka K. Kaple sv. Václava 
14,30 Nácvik liturgie Jirka K. Kaple sv. Václava 
16,00 Obřady Jirka K. Kaple sv. Václava 
19,00 Křížová cesta v přírodě Jindra Parkoviště Kuňky 

ZELENÝ ČTVRTEK (5. DUBNA) 

STŘEDA (4. DUBNA) 

VELKÝ PÁTEK (6. DUBNA) 

08,00 Snídaně Indi bar 
09,00 Ranní chvály + četba Pepa Kaple sv. Václava 
09,30 Výklad liturgie Pepa Kaple sv. Václava 
10,00-17,30 Soukromá adorace u Božího hrobu Pepa Kaple sv. Václava 
12,00 Návštěva Božího hrobu Pepa Kaple sv. Václava 
12,30 Oběd Indi bar 
13,30 - 17,15 Brigáda Honza prostory střediska 
17,45 Večerní chvály Pepa Kaple sv. Václava 
18,00 Večeře Indi bar 
18,30 Nácvik liturgie a zpěvu, příprava večeře Pepa Kaple sv. Václava 
21,00 Obřady, mše svatá, s sebou křest.svíci Pepa Kaple sv. Václava 
23,30 Slavnostní večeře Indi bar 

BÍLÁ SOBOTA (7. DUBNA) 

07,00 Snídaně Indi jídelna 
07,30 Ranní chvály Jirka V. Kaple sv. Václava 
08,30 Mše svatá + žehnání pokrmů Jirka V. Kaple sv. Václava 
09,30 Bar Maru+Méďa bar 
10,00 Mše svatá + žehnání pokrmů Jožka Gl. Kaple sv. Václava 

NEDĚLE - ZMRVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (8. DUBNA) 

Vysvětlivky: zvýrazněné písmo – program pro všechny, normální písmo – program pro ubytované u Salesiánů 
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C H A R I TA -  M I S I E  
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 

Jak již bylo napsáno, Dům pokojného stáří 
sv. Josefa v Rosicích nad Labem má o krok blí-
že k realizaci. Dne 21. února ve 13.30 hod. za-
čalo soudní jednání, na kterém se posuzovalo, 
zda vyjádření soudního znalce o poklesu hod-
noty nemovitostí odpůrců stavby o 6 až 15 % je 
natolik závažné, aby bylo důvodem k zákazu 
výstavby. 

Tentokrát zvítězil zdravý rozum. Samosoud-
kyně Mgr. Lenka Nováková si nechala týden na 
rozmyšlenou a dne 27. února vynesla rozsudek, 
který zněl příznivě pro Oblastní charitu Pardubi-
ce (dále jen OCHP). Neuznala důvody odpůrců 
stavby, kteří tvrdí, že je bude provoz domu ob-
těžovat hlukem, pachem, světlem  a vibracemi. 
Naopak uznala argumenty OCHP, kterou u sou-
du zastupuje advokátka JUDr. Šárka Línková, a 
zamítla jejich žalobu. Odpůrci pozdějším vy-
zvednutím rozsudku opět získali více času 
k odvolání, které museli podat nejpozději do 22. 
března 2007. Samozřejmě tak učinili den před 
vypršením lhůty a odvolání poslali 21. března. 

Teď se nechá očekávat, že nezaplatí soudní po-
platek a budou čekat až je soud k zaplacení po-
platku vyzve. Odpůrci už pravděpodobně vědí, že 
spor nemohou vyhrát. Zdržovací taktikou však 
mohou dosáhnout toho, že se OCHP nebude mo-
ci ucházet v nejbližším termínu o případné dotace 
z EU. 

OCHP, která se stará o občany Pardubicka 
v jejich domácím prostředí, potřebuje zařízení, 
které by navazovalo na domácí péči, neboť 
v některých případech již domácí ošetřování není 
možné. Má ve své péči hodně klientů, pro které je 
pobyt v domácnosti již velmi obtížný a potřebují  
celodenní ošetření. 

Výstavba domu pokojného stáří, který je pro-
jektován podle osvědčeného vzoru „Haus Sime-
on“ z osnabrücké diecéze v SRN a splňuje mo-
derní požadavky v péči o seniory, má po dlou-
hých průtazích a dalších pravděpodobných ob-
strukcích odpůrců opět blíže k zahájení. 

 Za OCHP  K. Tajovský 

Počínaje měsícem dubnem 2007 zahajuje 
Oblastní charita Pardubice službu přepravy ob-
čanů se zdravotním postižením, určenou zejmé-
na  osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace, včetně osob na invalidním vozíku. 
Zájemci o tuto službu si ji mohou objednat na 
telefonním čísle 466 97 02 27 nebo na mobilu 
775 29 68 44. Cena za službu se bude pohybo-
vat podle vytížení vozidla od 6 do 15 Kč za 1 
km. V případě proká-
zání tíživé sociální 
situace uživatele služ-
by bude možno 
v případě nutné potře-
by dopravy poskytnout 
slevu. 

Dar na zakoupení 
vozidla poskytla spo-
lečnost Internacionál 
Power Opatovice. Vo-
zidlo bylo zakoupeno 
zejména pro potřeby 
nově vznikajícího od-
lehčovacího zařízení 
v Třebosicích. V tomto 
zařízení, které vzniká 
za podpory EU, bude 
zřízen denní stacio-
nář. 

 Pomoc bude spočívat především v tom, že 
osoby nebo rodiny, které se běžně o své blízké 
starají, se budou přes den moci věnovat svému 
povolání a nebudou muset mít strach o to, co se 
s jejich blízkými, kteří se o sebe již nedokáží plno-
hodnotně postarat, doma děje. Takto budou moci 
fungovat rodiny, aniž by musely svého blízkého 
umístit do domova důchodců. 

- KT - 

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU 
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C H A R I TA -  M I S I E  

* Jste společenství a chcete společně strávit čas? 
* Připravujete se na důležité životní rozhodnutí a  potřebujete se soustředit v klidném prostředí? 

 
Nabízíme Vám 

 

Chotěborky 
 

Oblastní charita Pardubice 
Vám nabízí pronájem v rekreačním zařízení v Chotěborkách 

 
Krásné, klidné místo na kopečku s kostelem a  

gotickou dřevěnou zvonicí Vás osloví  
svou jedinečnou atmosférou. 

Můžete ji užít za rozumnou cenu v objektu,  
který slouží pro pobyt v průběhu celého roku. 

 
V bezbariérově přístupném přízemí je k dispozici jídelna 
pro cca 20 osob, sociální zařízení a dva menší pokoje, 
dvoulůžkový a třílůžkový. V podkroví jsou dvě větší ložni-
ce, každá s devíti lůžky, koupelna a záchod. Objekt má 
ústřední vytápění, teplou a studenou vodu, v jídelně je 
kuchyňská linka se sporákem, potřebné nádobí i ledničky. 
Pokoje jsou vybaveny válendami a na přání i lůžkovinami. 
 

Informace a objednávky:  Ladislav Křížkovský, 
tel: 774 239 806, e-mail:  lkrizkovsky@seznam.cz 

 
Kromě vlastního ubytovacího objektu jsou součástí střediska 
v Chotěborkách i další dva domy – statek s hospodářskými budova-
mi a bývalá hospoda. Oba byly v havarijním stavu. To již platí jen 
částečně - během října 2006 se podařilo na staré hospodě komplet-
ně rekonstruovat střechu. Zabránilo se tak na poslední chvíli další-
mu poškození nosných konstrukcí nad dosud zachovalým, historicky 
zajímavým interiérem hospody. Náklady na akci dosáhly 450 000,- 
Kč a přispěl na ni Královéhradecký kraj z programu obnovy památ-
kového fondu částkou 200 000,- Kč  
 

* Jste velká rodina a chcete strávit dovolenou nebo jen víkend společně pohodlně  
v krásné krajině a za přijatelnou cenu?  

* Máte postižené dítě a potřebujete mu přizpůsobit svůj pobyt?  
* Jste společenství se společným výtvarným nebo hudebním zájmem a potřebujte prostor  

pro svého koníčka? Mít možnost společně cvičit nebo pracovat?  
* Chcete se setkat s přáteli nebo spolužáky a prožít příjemný večer třeba u táboráku?  

* Jste společenství a chcete společně strávit víkend? Prožít duchovní cvičen i bez rušivých vlivů?  
* Máte nezvyklého koníčka a chcete uspořádat přehlídku v sále bývalé hospody pro své známé spolu s 

pobytem v krásné a klidné krajině?  
 

Středisko Charity v Chotěborkách 
Vám nabízí svoje služby! 

mailto:lkrizkovsky@seznam.cz
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Při děkování vznikají někdy problémy, pokud 
se začne s jmenováním. A tak se tomu stalo i 
v minulém Farním zpravodaji pardubických far-
ností ve zprávě z pastorační rady, kde  bylo po-
děkováno obcím, které se zúčastnily koledování 
při Tříkrálové sbírce 2007 (dále jen TS). 

 K naší velké lítosti jsme při děkování zapo-
mněli na některé obce, jejichž zapojení do TS si 
velice vážíme, stejně jako každé další obce, kde 
vznikly nové skupinky koledníků z řad místních 
občanů. Jsme velice rádi, že se podařilo mimo 
Pardubice koledovat v Srchu, Moravanech, Dře-
nicích, Třebosicích, Starém Máteřově, Starých 
Jesenčanech, Lázních Bohdaneč a přilehlých 
obcích a v dalších, kam koledníci zavítali, aniž 
bychom se o tom dozvěděli. Vzhledem k tomu, 
že si někteří vedoucí skupinek vyzvedávali výba-
vu na koledování přímo v Domě techniky 
v Pardubicích, došlo v některých případech 
k tomu, že byli zařazeni do jiné skupiny kolední-
ků. 

Za tuto skutečnost se těm, kterých se to týká, 
velice omlouváme. Veškeré informace o TS 
včetně seznamu koledníků lze najít na internetu: 
http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/ 

 
Za Oblastní charitu Pardubice  

Karel Tajovský 

KDYŽ SE PŘI DĚKOVÁNÍ JMENUJE,  
NESMÍ SE NA NIKOHO ZAPOMENOUT 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  S K AU T S K É H N U TÍ  

Odpoledne plné nejen kulturních zážitků, ale 
i děkování – tak by se dalo shrnout nedělní od-
poledne 11. března, kdy se ve farním sále kona-
la STředisková AKademie skautského střediska 
Šestka. Sešli se jak mladí tak starší skauti, rodi-
če a další příznivci skautingu. 

Hned na začátku se představi-
ly naše světlušky a všechny mile 
pobavily svou pohádkou.  Skautky 
si pro diváky připravily soutěž – 
stínohrou předváděly přísloví a 
obecenstvo hádalo. Starší skautky 
získaly obrovský úspěch svým al-
ternativním vystoupením, kdy po-
mocí rukou v různě barevných ru-
kavicích ztvárnily celou stoletou 
historii skautingu s obdobími útisku jak za druhé 
světové války, tak v období komunizmu a zejmé-
na radostnou etapu po sametové revoluci. 

Nechybělo ani duchovní slovo bratra Kapitá-
na, který připomněl křesťanské základy skaut-
ského hnutí. 

Všichni jsme se potěšili prezentací z naší 
činností. A shlédli jsem ještě jednu, speciální 
prezentaci, určenou Čerkovi, Ing. Vladimíru Ráč-

kovi, našemu vedoucímu, který obětavě vedl 
celé středisko po dlouhých patnáct let, za což 
mu náleží veliké díky. Na tomto místě bych chtě-
la poděkovat také všem ostatním oldskautů, i 
těm, kteří na akademii nebyli, za to, že myšlenku 

skautingu donesli, až k nám, 
nejmladší generaci, že měli dost 
energie, aby vždy po období útis-
ku znovu začali téměř od nuly. Dě-
kujeme vám, že jste nás vychovali, 
že jste nám věnovali spoustu času 
jednak přípravou programů, jed-
nak tím, že jste byli ochotni s námi 
být ve svém volném čase – na tá-
borech, na výpravách. Také díky 
za neviditelnou práci spojenou 

s nutnou administrativou, hospodařením. Ráda 
bych vám všem poděkovala jmenovitě, obávám 
se však, že by mi nestačil prostor Zpravodaje. 

Na závěr jsme rozkrojili narozeninový dort a 
oslavili tak sto roků skautingu. Do dalších let 
nám požehnal otec Karel Moravec. Velké díky 
patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílely 
na přípravě této akce. 

- MM - 

STŘEDISKOVÁ AKADEMIE 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/
http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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KVĚTNÁ NEDĚLE 
Dominica in palmis de Passione Domini 
 
Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum, 
obviaverunt Domino, clamantes et dicentes: Ho-
sanna in excelsis. 
 
Velikonoční tajemství je pradatem naší víry a 
vlastním jádrem všech liturgických svátků. Jak 
teologicky, tak historicky vyrostl celý liturgický 
rok z velikonočního spásného Kristova činu a 
jeho slavení. 
Židovská slavnost Pachy dostala nový smysl: 
jako náš velikonoční beránek byl obětován Kris-
tus. Kdo je s ním spojen, zbavil se starého kva-
su, stal se novým, nekvašeným chlebem, chle-
bem upřímnosti a pravdy. 
 
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a 
oslavu jeho utrpení. 
Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma se koná 
odedávna slavným původem, jímž křesťané sla-
ví tuto událost; napodobují volání a projevy ži-
dovských zástupů, které vyšly naproti Pánu a 
volaly „Hosanna“. 
Věřící se shromažďují v některém jiném kostele 
nebo na vhodném místě mimo kostel, v rukou 
drží ratolesti palmové nebo jiných stromů. Kněží 
s přisluhujícími jdou před lidem také s ratolestmi 
v rukou. 
Svěcené ratolesti, nesené v průvodu a pak 
uchovávané doma, připomínají věřícím Kristovo 
vítězství, oslavované tímto způsobem. 
Čtení pašijí má slavnostní ráz, doporučuje se, 
aby se zpívaly nebo četly tradičním způsobem: 
třemi osobami, které přejímají úlohu Krista, vy-
pravěče a lidu. 
Pašije se přednášejí bez světel a bez okuřová-
ní, neříká se pozdrav lidu a kniha se nežehná. 
Pro duchovní dobro věřících se pašije nemají 
zkracovat a ani předcházející čtení se nemají 
vynechávat. 

P. Tomáš Kvasnička 
 

ZELENÝ ČTVRTEK 
dopoledne v katedrále Missa chrismatis: 
biskup ji slaví společně s kněžími 
obnovení kněžských slibů 
svěcení olejů: katechumenů, nemocných a křiž-
mo 
 
večerní mše na památku poslední večeře Krista 
s učedníky: 

ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství 
obřad mytí nohou: na památku toho, že tak učinil 
Kristus učedníkům a tím jim dal příklad pokory a 
vzájemné lásky – mají podobně jednat jeden vůči 
druhému 
 
po mši svaté: 
uložení Eucharistie do svatostánku na vedlejším 
oltáři nebo v boční kapli 
chvíle adorace, při které můžeme vzpomenout na 
Kristovu úzkost v Getsemanech, Jidášovu zradu 
a poděkovat za Kristovu lásku k nám 

jáhen František Šimáček 
 

VELKÝ PÁTEK 
připomínka Ježíšova utrpení a smrti 
den přísného postu 
 
3 části obřadu: 
l bohoslužba slova s pašijemi zakončená 

přímluvami za celý svět 
l uctívání kříže – centrum této liturgie 
l přijímání Eucharistie 

 
prázdný svatostánek, obětní stůl bez pláten, 
svící, květin, neslaví se eucharistická oběť 
 
význam - úvaha o smrti: 
zástupná smrt Ježíše - naše spása  
chápání naší smrti ve srovnání s Jeho smrtí  
protiklad k životu 
řešení:  
 aktivní - dílem, které člověk po sobě zane-

chává 
 pasivní - jako nevyhnutelná nutnost 
nabídka křesťanství - odpověď na základní 

otázku lidského bytí 
ukřižování jako povýšení 
překonání smrti - vzkříšení 

 jáhen Karel Kylar 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNĚ - VELIKONOČNÍ VIGILIE 

Slavnost velikonoční svíce: 
Na počátku liturgické oslavy Kristova vzkříše-
ní je zapálen oheň a jeho plamen je požeh-
nán. On je totiž připomínkou Krista, který 

(Pokračování na stránce 15) 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
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účinně pálí naše hříchy a tak nás očišťuje. 
Je i světlem, které osvětluje temnotu, ve 
které žijeme a noc proměňuje v den. Proto 
tímto  plamenem zapalujeme velikonoční 
svíci, jako symbol vzkříšeného Krista, a 
opěvujeme ji ve velikonočním chvalozpěvu. 
Bohoslužba slova: 
Sedm starozákonních čtení s vloženými žal-
my a modlitbami líčí dějiny spásy člověka. 
Následuje slavnostní chvalozpěv „Sláva na 
výsostech Bohu“, čtení z listu sv. Pavla a 
evangelium podle Lukáše, které přináší 
zprávu o prázdném hrobu a tak je zvěstová-
na zpráva o Kristově vzkříšení. Je těžké té-
to zprávě uvěřit a jednat důsledně podle ní. 
I nám mnohdy připadá, že jsou to jen plané 
řeči a naše víra a tím i naděje jsou oslabe-
ny. Ale Kristus je živý a stále se o nás uchá-
zí. 
Křestní bohoslužba: 
Přijímání nových křesťanů do církve bylo 
vždy v obci radostnou událostí. Nejprve se 
shromáždění křesťanů přimlouvá za své no-
vé členy a demonstruje v litanii ke všem 
svatým obecné společenství celé církve. Po 
požehnání křestní vody následuje křest a 
případně biřmování katechumenů. Po křtu 
následuje obnova křestního slibu. Přitom 
držíme v rukách rozžaté svíce – symbol 
Krista, ke kterému se upínáme a hlásíme. 
Nakonec je lid na památku křtu pokropen 
křestní vodou. 
Eucharistická bohoslužba: 
Kristovo vzkříšení je pro nás centrálním bo-
dem po celý liturgický rok a po celý náš po-
zemský život. Každou neděli (i v době post-
ní) slavíme památku Kristova vzkříšení a 
tak i našeho vykoupení. V naší účasti na 
tajemství Kristova vzkříšení spočívá počá-
tek věčného života. Liturgie je zakončena 
slavným Aleluja = Chvalte Pána. 

Jan Franc 

(Pokračování ze stránky 14) Dne 28. března jsme si připomněli úmrtí  
našeho milovaného manžela,  

tatínka a dědečka  
 

BOHUMÍRA BARTOŠE. 
 

Byl hluboce věřícím křesťanem, který vždy re-
spektoval vůli Boží. V mládí byl často nemocen, a 
snad proto se už tehdy zamýšlel nad otázkou 
smrti. Dovoluji si uvést jeho báseň z roku 1950 ze 
sbírky „Večerní nálady“, ve které pokorně vyjádřil 
svoji odevzdanost Bohu. Domnívám se, že by 
mohla oslovit i mnohé z jeho věřících přátel. 
Vzpomínáme na Tebe, náš drahý, s vděčností a 
láskou, která neumírá, zmírňuje náš zármutek a 
je věčná, jako je věčný Bůh. 

Bohumír Bartoš – „Smrt“  
(Večerní nálady – r. 1950) 

 
Kříž v ruce, tělo bez hnutí, 

mír v tváři, čelo prosté chmur … 
„Hle“, člověk maně vzpomene, 
„quo modo iustus moritur …“ 

 
A byť i Smrti chladný dech 

v tom okamžiku ke mně vál, 
přec neděsím se. Neboť vím, 
že mocný Bůh, jenž život dal, 

 
má stejně právo Život vzít. 

A chtěl-lis žitím svým se brát, 
jen Boží vůle po cestách, 
pak netřeba se Smrti bát. 

 
Jeť ona přirozenou mzdou 

po mnohém zdejším živoření. 
Svým příchodem jen uvádí 

vše v božský klid a vykoupení. 
 

Manželka s rodinou. 
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Dnešní část, pokračující ve vyprávění o Se-
verním Německu, bude věnována J. S. Bachovi. 
Pokusme se nyní o nemožné – v několika málo 
řádcích charakterizovat jeho život a dílo. 

Současný pohled a ocenění J. S. Bacha je 
diametrálně odlišný od jeho doby. Dnes v něm 
spatřujeme velikána světové hudby a dovede-
me ocenit skutečnou velikost je-
ho díla, dokonce bývá někdy po-
važován přímo za začátek i ko-
nec veškeré hudby. Za skladate-
lova života tomu tak nebylo a to 
z různých důvodů. Bach napří-
klad nikdy nezastával žádný 
z tehdy prestižních varhanických 
postů, byl oceňován jako varha-
ník, ale hodnota jeho díla vychá-
zela postupně najevo až po jeho 
„znovuobjevení“ F. Mendel-
sohnem-Bartholdym v 19. století. 
Také neměl vlastně nikdy ve 
svých působištích k dispozici var-
hany podle vlastní představy. 
Nový kompoziční, tzv. galantní 
styl již nepřijal za svůj, se svými významnými 
vrstevníky neudržoval kontakty a dlužno říci, že 
ani jeho synové nerozvíjeli otcův skladatelský 
odkaz, ale žili a tvořili zcela v intencích své do-
by. 

J. S. Bach započal svoji uměleckou pouť již 
pravděpodobně v Lüneburgu, čím jiným než 
zpracováním protestantského chorálu. Jeho 
první samostatné angažmá bylo ale v Arnstadtu 
– odtud putoval pěšky do Lübecku, aby se přiu-
čil ze hry věhlasného varhaníka Buxtehudeho. 

Arnstadt a následující Mülhausen byly jediný-
mi místy, kde Bach působil výlučně jako varha-
ník. Poté r. 1709 přijal místo koncertního mistra 
– houslisty a varhaníka na dvoře vévody Wilhel-
ma ve Výmaru. Zde se seznámil i se součas-
nou  italskou hudbou (Vivaldi, Corelli) a vytvořil 
řadu významných varhanních skladeb. Poté od-
chází za nabídkou knížete Anhalt – Köthenské-
ho Leopolda a působí jako kapelník Köthenské 
kapely v letech 1717-1723. Zde mu umírá první 
žena a žení se s Annou Magdalenou. Toto ob-
dobí bylo skladatelsky velmi plodné – vznikla 
většina orchestrálních děl, koncerty a sólové 
sonáty. V roce 1720 se Bach pokoušel získat 
uvolněné místo varhaníka u sv. Jakuba 
v Hamburku, ale ač tehdy neměl v Německu 
jako varhaník a improvizátor konkurenci, jmeno-

ván nebyl. Musel čekat tři roky než mohl nastoupit 
na místo kantora u sv. Tomáše v Lipsku po ze-
mřelém Kuhnauovi. Společensky byla vnímána 
změna knížecího kapelníka na kantora jako se-
stup, ale Bach tak učinil i snad kvůli možnosti 
vzdělání svých dorůstajících synů. V tomto po-
sledním období již Bach nepřicházel často do sty-

ku s varhanami. Komponoval velmi 
pilně vedle svých náročných kan-
torských povinností a pokoušel se 
ještě získat místo dvorního sklada-
tele v Drážďanech, kam zaslal Ky-
rie a Gloria z tzv. Velké mše h moll. 
Jmenován nebyl a jeho postavení 
v Lipsku to příliš neposloužilo. Za 
všechny nejslavnější skladby po-
sledního období života jmenujme 
alespoň Matoušovy a Janovy paši-
je, Hudební obětinu, Umění fugy a 
závěr Temperovaného klavíru. Ba-
chovo obrovské dílo – více než 
1200 děl shrnul W. Schmieder 
(Bachwerkeverzeichnis) po roce 
1950 a o jeho životě a díle bylo 

snad psáno nejčastěji ze všech skladatelů svědčí 
to o tom, že J. S. Bach neustále oslovuje jak od-
daností své službě hudbě, tak ryzím duchovním 
sdělením jeho hudby. 

Pokračování příště. 
————— 

Nyní ještě krátké sdělení: 
 
O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 8. dubna při 

mši svaté v 9 hod. u sv. Bartoloměje zazní Missa  
Kyrie fons bonitatis (Hospodine studnice dobroty) 
od Jiřího Strejce s českým textem. Hudba inspiru-
jící se v gregoriánském chorálu, bohatá duchov-
ním prožitkem, pokorou i oslavou Boží. Provede ji 
Svatobartolomějský chrámový sbor a za varhany 
usedne prof. Václav Uhlíř. 

Mgr. Jiří Kuchválek 
regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 2/2007 
Kapitoly z historie chrámové hudby 4. část  Varhany a varhanní hra (18) 

Narozeniny: 
 
13.4.1920 * Mons. Karel Otčenášek 
13.4.1978 * jáhen Filip Janák 
18.4.1949 * Mons.  Josef Kajnek 
26.4.1943 * Mons. Dominik Duka 
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Kurz pro ženy vracející se na trh práce 

 
Nabízíme Vám vzdělávací kurz pro ženy po skončení rodičovské dovo-
lené, péče o dítě, péče o osobu blízkou apod., které se chtějí uplatnit 
na trhu práce. Kurz se skládá ze dvou částí: 
Motivační kurz, kde si mnohé vyzkoušíte, něco objevíte, setkáte se s lidmi a 
dozvíte se např.: co jsou to rodinné kompetence a jak se dají uplatnit na trhu 
práce, do jaké míry přizpůsobit rodinný život nástupu do zaměstnání, jak se 
prezentovat, komunikovat a vyjednávat se zaměstnavateli a mnoho dalšího. 
Kurz základů práce s PC a Internetem, kde se naučíte jak na Word, Excel, 
Internet a e-mail a osvojíte si rovněž nějaké počítačové lahůdky. 
 

Kurz poběží v Pardubicích každé úterý od 17. 4. do 19. 6. 2007 
 

Přihlásit se můžete a bližší informace získáte na: Centru pro rodinu Hra-
dec Králové, pracoviště Pardubice, MUDr. Ducháčkové 359, tel.: 466 652 332, 
608 449 866, 739 568 040, e-mail: crhk@volny.cz 
 

(kurz je bezplatný– kapacita kurzu je omezena)  
 

Tento projekt je spolufinancován  
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
 

mailto:crhk@volny.cz
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RŮZ N É  

Nadační fond 
Betlém nenarozeným 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obecně prospěšná společnost 

Dlaň životu 
 

...ohroženému již na svém počátku, 
        tak bezbrannému ve své skryté křehkosti...  

 
 Obecně prospěšná společnost Dlaň životu společně s Nadačním 
fondem Betlém nenarozeným se snaží pomoci nenarozeným dětem, kterých 
v naší zemi ročně umírá následkem umělého potratu kolem 30 000, prostřed-
nictvím poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě s celorepublikovou působnos-
tí. Zde mohou ženy zaskočené svým nečekaným těhotenstvím nalézt přijímají-
cí prostředí, získat nadhled nad svou životní situací a předejít tak unáhleným 
řešením. Těmto matkám z celé republiky je určen i náš dům pro těhotné ženy 
v tísni v Pardubickém kraji. Ženy zde budou moci prožít své těhotenství a prv-
ní měsíce po narození dítěte. Cílem tohoto projektu je, aby tyto ženy dokázaly 
nalézt samy sebe, plně se osamostatnily, přijaly odpovědnost za život svůj i 
svého dítěte a znovu se začlenily do normálního běhu života. 
 Tento dům v současné době rekonstruujeme a na letošní rok plánujeme 
jeho otevření. Veškerá ta několikaletá práce se nám podařila díky našim dobro-
volníkům, sponzorským darům i mnoha drobným dárcům a v pozadí jistě stojí i 
skryté modlitby. Těm všem patří velký dík. Povzbuzením je nám i duchovní 
podpora otce biskupa Dominika Duky. 
  
 Nyní nás velmi tíží náklady na činnost poradny, dokončení rekon-
strukce a zprovoznění domu. Bez lidí dobré vůle bychom toto dílo ne-
mohli zrealizovat. Obracíme se proto také na Vás s prosbou o podporu – 
duchovní, fyzickou, nebo finanční, příspěvkem na uvedený účet. 
  

 
 

Pomozme společně  
dětem, aby měly šanci  

se narodit! 
 
Marcela Zirpsová 
Kontakty:  
Dlaň životu, o.p.s. a  
Poradna Cesta těhotenstvím,  
Českobratrská 13,  
702 00 Ostrava,  
www.dlanzivotu.cz 
 
Č. účtu: 2446229001/2400,  
var. symbol: 1033333 
 
Kontaktní osoba:  
Marcela Zirpsová,  
tel.: 731 481 831,  
zirpsova.dlanzivotu@nfbetlem.cz  

 
 

„...JÁ ŽIJU! 

 ŽIJU A MOC  

 CHCI ŽÍT! 

 A MOJE MÁMA  

 MĚ TAKÉ CHCE... 

  

 ALE TÁTA  

 MĚ NECHCE,  

 A TAK S MÁMOU  

 NEMÁME 

 KDE BYDLET...“ 

 

http://www.dlanzivotu.cz
mailto:zirpsova.dlanzivotu@nfbetlem.cz
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K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Pondělí Setkání pro předpředškoláky p.Kučerová, tel.: 604 559 668  09:00 hod. 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
 Adorace kostel sv. Jana 19 – 20 hod. 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16 – 17 hod. 
 Biblická hodina kostel sv. Jana 17:00 hod.  
 Společenství mládeže farní sál 19:00 hod. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 hod. 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 01.04. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Uvedení do Svatého týdne fara 17:30 hod. 
Po 02.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
  Výroční den úmrtí papeže Jana Pavla II.   
Út 03.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 - 16 hod. 

16 - 18 hod. 
St 04.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16 - 20 hod. 
  Katechumeni - svěření modlitby Otčenáš kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Čt 05.04 Mše svatá v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Bohoslužby o Velikonocích jsou v samostatné tabulce  
St 11.04. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 13.04. Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 14.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Diecézní ministrantské setkání - mše sv. klášterní kostel  15:00 hod. 
Po 16.04. Přijímání intencí na měsíc KVĚTEN fara od 08:00 hod. 
Čt 19.04. Mše svatá v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.   
Ne 22.04. Slib ministrantů klášterní kostel 10:00 hod. 
Po 23.04. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
So 28.04. Národní pouť - sv. Vojtěch Hradec Králové 

Libice 
10:00 hod. 
17:00 hod. 

Ne 29.04. Návštěva bývalého nuncia - arcibiskup G. Coppa kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 
  Sbírka na bohoslovce   
  Národní pouť - sv. Vojtěch Hnězdno 10:00 hod. 
Čt 03.05. Mše svatá v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 05.05. Varhanní koncert kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
Ne 06.05. Setkání lektorů z klášterního kostela fara 15:00 hod. 
St 09.05. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 11.05. Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Po  14.05. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Út 15.05. Přijímání intencí na měsíc ČERVEN fara od 08:00 hod. 
Čt 17.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně klášterní kostel 16:00 hod. 
So 19.05. Diecézní setkání dětí s biskupem Hradec Králové  
Ne 20.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti bude 11. května, příští číslo vyjde 20. května 2007 


