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Víc se stmívá, je víc zima. Člověk 
se loučí se vším, co znal jako svět-
lo, teplo a volnost. 
Reklamní letáky, nákupy, odhady o 
kolik víc letos utratíme. Jak je to 
s Adventem? Vždyť všude kolem 
nás jsou Vánoce! 
Současná doba si sama na sebe 
plete bič tím, že má vždycky všech-
no.  Světlo  a  teplo  máme pořád. 
Jestliže má někdo jahody v zimě, 
tak  se  nemůže  těšit,  že  budou 
v létě. Má vždycky všechno, a pro-
to nemá nic. 
Současný člověk zrušil Advent – 
vše se točí jen kolem Vánoc. Jen 
mít víc než vloni!  Přesycení lidé 
jsou otráveni životem. Nemají se 
vůbec na co těšit. Čím více se roz-
táčí onen nákupní kolotoč, tím více 
lidé říkají: „Už aby to bylo za 
námi.“ 
Proč čekat? Na co čekat? I 
čekání má svá pravidla a svoji 
krásu. Pochopitelně če-
káme, že se budeme mít 
dobře. Člověk čeká – ale co 
vlastně je čekání? 
Čekání  je  příležitost. 
Příležitost, jak se těšit ze 
života  a  na  život. 
K tomu je ale potřeba 
mít vědomí, mít porozu-
mění,  kam můj  život 
směřuje. A jestli je to 
jen náhoda, krátká pro-
cházka nebo úkol. 
To  v  nás  vzbuzuje 
obavy:  „Co  mám 
ještě  dělat  k  tomu 
všemu?“  Obavy  a 
skepsi: „Stejně to ne-
půjde,  nebudu  mít 
čas.“ Vědomí ale v sobě 

zahrnuje asi tolik úsilí, kolik vydává 
milenec,  který  jde  navštívit  svoji 
lásku, nebo hladový člověk, který jí 
– musí vynaložit energii, ale není to 
úsilí, je to radost! Vědomí nenamá-
há! 
Stačí něco neudělat. A najednou je 
chvíle času. Třeba vypnout televizi 
– místo toho se jít projít nebo po-
povídat s těmi nejbližšími. A také 
se  můžeme  vracet  do  sebe.  A 
v  sobě  hledat  krásu  očekávání, 
která člověku dává mnoho. 
Nemusíte mít všechno! Je potřeba 
se něčeho zříct, abyste mohli na 
něco čekat. 
Chcete mít advent jako očekávání, 
nebo jako sprint? 

P. Jaroslav Trávníček SDB 

www.farnost-pardubice.cz 

ADVENT JE DOBA ČEKÁNÍ. 
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. (Mt 24,42) 

http://www.farnost-pardubice.cz
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

Ve čtvrtek 15. 11. 2007 se na faře sešla pastorační 
rada, jejíž zasedání řídil P. Antonín Forbelský. 
 
Úvodní modlitbu k Duchu svatému vedl P. Antonín 
Forbelský. 
 

HISTORIE - KALENDÁŘNÍ PŘEHLED 
 
01.10. Páteční modlitba sv. růžence se vydařila. 
 
03.10. Veni Sancte – středa od 18.00 hod. – vede  

P. Slámečka pastoraci vysokoškoláků. 
Scházejí se po mši sv. na faře a po modlit-
bě nešpor proběhne přednáška. 

 
P. Slámečka a J. Brhel také střídavě vedou Biblic-

ké hodiny na faře, účast je mezi třiceti a 
čtyřiceti lidmi. 

 
Ve stejnou dobu, jako probíhají Biblické hodiny, 

připravuje P. Forbelský pět katechumenů 
ve věku šestnáct až třicet let ke křtu a čtr-
náct biřmovanců ve věku čtrnáct až šede-
sát let na biřmování. 

 
Začaly také hodiny náboženství a přípravy k první-

mu svatému přijímání, celkem se připravuje 
101 dětí. Příprava probíhá obdobně jako 
loni na faře (56 dětí) i u Salesiánů (34 dětí) 
a v Třebosicích (11 dětí). 

 
06.10. V Brně proběhl Misijní kongres dětí – za 

Pardubice jej navštívili mj. pan Netušil a 
paní Petrášová – hodnotí jej jako vydařený. 

 
15.10. Pondělní večery v kostele sv. Jana probí-

hají tak jako v minulých letech. 
 
21.10. Misijní sbírka v našich kostelích dopadla 

velmi dobře. „Prodávaly“ se výrobky, které 
vyrobily děti naší farnosti, a sbírka vynesla 
přes 50 000,- Kč. Peníze byly odeslány na 
misie a dětský misijní fond. 

 
 Deset let po otevření kostela sv. Bartolo-

měje bylo setkání na faře. Setkání se 
účastnil i P. Moravec a promítal se doku-
ment z archeologického průzkumu kostela. 

 
02.11. Proběhla tradiční dušičková bohoslužba na 

pardubickém hlavním hřbitově. 
 
Kostel v Pardubičkách: Do kostela bylo převezeno 
lešení a udělány sondy. Město přislíbilo dotaci na 

opravy 300 000,-Kč. Pokud vše půjde dobře, je 
možné, že by opravy mohly být dokončeny na pře-
lomu jara a léta příštího roku. 
 
10.11. Svátost nemocných v kostele sv. Bartolo-

měje přijalo asi osmdesát lidí. Po přijetí 
svátosti následovalo posezení na faře. 

 
11.11. Latinská bohoslužba proběhla na svátek 

sv. Martina, další bude opět druhou neděli 
v měsíci tj. 9. prosince. 

 
Setkání lektorů proběhlo v neděli 11. 11. Hlavním 
tématem bylo obsazení „deváté“ mše sv. V průbě-
hu adventu bude patrně další příležitost pro nové 
zájemce o službu lektora zúčastnit se nového kur-
zu. 
 
V letošním roce se na faře otevřela nová nabídka. 
Marcela Karaba vede skupinu šesti dívek, které učí 
latinsko-americké písně a začíná tak vznikat příle-
žitost pro setkávání dorůstající mládeže. 
 
Společenství ministrantů: Šest ministrantů jelo na 
kněžské svěcení do Hradce Králové. Letos obnovili 
čtyři ministranti své sliby a dva noví ministranti slib 
složili. Po slibech byl na faře slavnostní oběd a 
předání dekretů. 
 
Úterní adorace v kostele sv. Jana navazují na mši 
sv. 
 
Mariánské večery v kostele sv. Jana jsou přesunu-
ty z úterý na čtvrtek. 
 
Nedělní káva po „deváté“ mši sv. na faře si získala 
již pravidelnou skupinku návštěvníků. 
 
BUDOUCNOST - KALENDÁŘNÍ PŘEHLED 

 
20.11. Proběhne od 15.00 hod. setkání na faře s 

arcibiskupem Bernardem Morasem, který 
ve spolupráci s charitou zajišťuje program 
Adopce na dálku v Indii. Setkání řídí sestra 
Marie Hubálková. Od 17.00 hod. proběhne 
v kulturním domě Dukla koncert k 15. výro-
čí založení Oblastní charity v Pardubicích. 

 
22.11. V Hradci Králové se uskuteční setkání řec-

ko - a římskokatolíků za účasti biskupů 
Mons. Ladislava Hučka a Mons. Dominika 
Duky. 

(Pokračování na stránce 3) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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ADVENT: 
V Salesiánském středisku proběhne již tradiční 
Muzikantská Cecilka. 
 
08.12. Rorátní mše sv. v klášterním kostele od 

07.00 hod. 
 Farní adventní den v Salesiánském středis-

ku – informace Matyášovi. 
 Adventní koncert SoliDeo v klášterním kos-

tele od 19.15 hod. 
 
09.12. Sv. Mikuláš (dopoledne: dětská mše sv.; 

odpoledne Salesiánské středisko) 
 
Adventní nabídky:  
Děti - adventní kalendáře do rodin  
Rodiče - brožurka „Průvodce adventem“ – zamyš-
lení pro dospělé na každý den 
 
19. - 21. 12. rozšíření nabídky možnosti svátosti 

smíření až do osmi hodin večer 
 
VÁNOCE:  Pořad bohoslužeb jako obvykle 
 
Večeře pro bezdomovce na Štědrý den 
 
Zajištění bohoslužeb – „půlnoční“ v kostele sv. 
Bartoloměje - stejná skupina lidí jako loni u vchodů 
pro zajištění pořádku 
Sbory – hudební doprovod mší 
Betlémské světlo zajišťují skauti. 
 
26.12. „Devátou“ mši sv. v kostele sv. Bartoloměje 

navštíví Mons. Dominik Duka, po mši bude 
možnost setkání a rozhovorů s ním na faře. 

 
Ve vánoční době plánujeme také setkání u jeslí. 
 
31.12. Silvestr – mše sv. ráno v 6.30 hod. a odpo-

ledne v 16.00 hod. 
 
06.01 Tříkrálová sbírka (info charita): Pravděpo-

dobný začátek v neděli 6.1. – slavnostní 
průvod koledníků a požehnání koledníkům. 

 
23.11. v 17:00 pracovní setkání na faře s nápady 

ke sbírce. 
 
DALŠÍ: 
 
V. Metelka: příprava na advent a vánoce: Je třeba 
připravit adventní věnce, vyměnit žárovky v kostele 
sv. Bartoloměje, postavit Betlémy a vánoční strom-
ky. 
 

(Pokračování ze stránky 2) Z ekumenického setkání duchovních jednotlivých 
pardubických církví vzešel návrh, zda nepředat o 
vánocích všem vězňům v pardubické věznici balí-
ček s laskominami a kávou. Po prodiskutování 
všech návrhů se členům farní rady zdá rozumnější 
investovat peníze z případné sbírky do duchovní 
literatury a tou obohatit vězeňskou knihovnu. 
  
Začátkem měsíce dubna (asi 5. 4.) bude desáté 
výročí založení řeckokatolické farnosti v Pardubi-
cích, slavnostní mše v Kostelíčku se zúčastní bis-
kup Ladislav Hučko. 
 
Zvažuje se možnost příchodu řeholních sester do 
Pardubic, což by bylo doplnění a obohacení du-
chovního života o dosud chybějící složku církve. 
 
Obnova webových stránek si vyžádala kompletní 
rekonstrukci a chýlí se ke konci. 
 
Příští setkání pastorační rady bude ve čtvrtek 
17. 01. 2008 v 19.00 hod. 
 

Zapsal Ing. Jan Rohlík 

Na hřbitově 
 
Zas jednou jsem se vypravil 
na pole svaté, na hřbitov, 
bych vážným okem pohleděl 
na mnohý, přemnohý ten rov. 
 
To množství křížů, pomníků, 
těch hrobů tichých dlouhý řad... 
a nade vším tím poklidem 
s svým žezlem smrti majestát. 
 
Tak stojím uprostřed těch mrtvých, 
má hlava níž se k hrudi sklání... 
proč není v světě mír, jak zde - 
a zrak se slzou pozaclání… 
 

ÑÑÑÑÑ 
 

Prosím o modlitbu za mého drahého manžela  
Bohumíra Bartoše,  

který působil přes 50 let jako zpěvák a varhaník  
v pardubickém krematoriu  

a doprovodil desetitisíce zemřelých  
na jejich poslední životní cestě.  

Jeho hudební projev vždy vycházel  
z jeho ušlechtilého srdce  

a zároveň byl jeho modlitbou za zemřelého. 
 

Děkuje Libuše Bartošová s rodinou. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Církevní rok pomalu spěje ke svému konci a 
nový začne první adventní nedělí. Adventní čas je 
přípravou na příchod Spasitele na zem. Je tedy 
dobré nějak se připravit na slavení této události. 
Vzorem může být ten, který připravoval cestu Vy-
kupiteli před jeho veřejným působením. 

„Hlas volajícího na poušti“ 
Když se řekne „Hlas volajícího“, tak nás všech-

ny napadne, naprosto správně, Jan Křtitel, který 
hřímajícím hlasem volá zástupy z celé judské kraji-
ny a Jeruzaléma. Jan byl poustevník. Dokazoval to 
jeho oděv z velbloudí srsti a jeho potrava: kobylky 
a med. Jan byl pro své okolí jistě velmi provokativ-
ní. Nejvíce provokoval tím, že si vždy stál pevně na 
svém, nedělal žádné kompromisy a říkal lidem 
pravdu do očí. 

Proč Bůh vybral právě takového člověka, aby 
připravoval cestu jeho Synu, nechme na Bohu. 
Spíše se ptejme, zda je vůbec potřebné Božímu 
Synu cestu připravit. Copak nemůže přijít sám od 
sebe? Nemůže přijít do lidské nepřipravenosti? 
Nemůže přijít nevhod? 

Jedinou odpovědí na tyto otázky je krásné slo-
vo „svoboda“. Svoboda, kterou Bůh člověku dává. 
On nechce přicházet tam, kde ho nečekají, nevítají 

nebo dokonce odmítají. Bůh se nevlamuje do lid-
ských srdcí násilím. Proto má smysl příprava na 
cestu. 

Jak se to dělá? 
Od Jana Křtitele víme, že příprava je pokání. 

Pokání však není jen vyznání hříchů. Pokání je 
změna smýšlení, jednání, řeči, vztahu k bližním. 
Tak o tom mluvil Jan u Jordánu, když se ho různé 
skupiny ptaly, co mají dělat (Lk 3,10-14). 

Činit pokání nejen vyznáním hříchů, ale také 
změnou života, to musím učinit i my, chceme-li 
dobře připravit cestu Pánu do našeho nitra, do srd-
ce a naší duše. 

„Hlasem volajícím“ nemusí být jen lidé, kteří 
hodně mluví. Mohou to být lidé, kteří nemluví vů-
bec a pouze jednají jinak než ostatní. Takové jed-
nání totiž vede druhé k zamyšlení. I jednání může 
volat. 

Tak ať každý z nás, věřících, může pro ty, kdo 
hledají cestu, stát se „Hlasem volajícím“! 

Kéž nám v tom pomáhá svou přímluvou sv. 
Jan Křtitel. Přeji vám dobré a užitečné prožití Ad-
ventu. Kéž jsme dobře připraveni na příchod Spa-
sitele! 

jáhen František 

PŘEDADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, 
 
 Vyprahlé lidské duše volají po nebeské rose, 
volají po příchodu Spravedlivého, který by přišel 
tak náhle a jeho přítomnost se projevila všude, jak 
když dlouho očekávaný déšť náhle padne na celou 
zemi.  
 
Drazí věřící, milí farníci, 
chceme vás i letos pozvat k účasti na slavení so-
botních rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. 
Budeme se scházet v klášterním kostele Zvěstová-
ní Panně Marii na sedmou hodinu. Začneme prů-
vodem do ztemnělého kostela, svítit budou jen sví-
ce a adventní lampičky našich dětí. Po vstupním 
zpěvu „Rorate caeli“ a úvodu ke mši svaté se pak 

na chvalozpěv „Sláva na Výsostech Bohu“ rozsvítí 
v kostele všechna světla. Tak bude vnějším ges-
tem vyjádřena naše touha po pravém Světle, Ježí-
ši Kristu. 
 
Těšíme se na tato společná setkání, v nichž může-
me vycházet vstříc našemu Pánu, na jehož pří-
chod čekáme. 
 
Termíny rorátních mší svatých 
v klášterním kostele: 
 
Sobota  08. 12.  v 07.00 hod. 
Sobota  15. 12.  v 07.00 hod. 
Sobota  22. 12.  v 07.00 hod. 

P. Tomáš 

RORÁTY 2007 

Připomínáme, že 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 
se koná 

v sobotu 8. prosince 2007 od 10 do 17 hodin. 
v salesiánském středisku mládeže v Pardubicích,  

Zborovské náměstí 
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M I N IS T R A NT I  

MINISTRANTI NA VESMÍRU 
Pátek 9. 10. – den, na který se 5 z pardubických 
ministrantů už celou věčnost těšilo, se neobyčejně 
vlekl. Školu jsme jen tak tak přežili. Po návratu ze 
školy domů jsme si rychle (možná až moc) zabalili 
věci a plni očekávání dorazili na faru. 
Proč to všechno, ptáte se? To díky celodiecéznímu 
setkání ministrantů. 
Zádumčivé deštivé počasí tohoto podzimního ve-
čera ostře kontrastovalo s naší výbornou náladou, 
kterou nemohlo ohrozit ani několik desítek minut 
strávených v koloně, ze které nás ale P. Filip Ja-
nák dokonale vyvedl. Po příjezdu jsme se zabydleli 
v chatkách, povečeřeli a seznámili se s ostatními 
účastníky akce, mezi které patřili mimo jiné organi-
zátoři: P. Jan Uhlíř, P. Jan Linhart, P. Jan Paseka, 
P. Filip Janák, P. Tomáš Kvasnička a jáhen Míla 
Brhel. 
Po nedlouho trvajícím společném programu jsme 
se odebrali na chatky a šlo se spát. Příštího rána 
jsme se odebrali do společenské místnosti, kde 
jsme vyslechli přednášku P. Jana Uhlíře na téma 
přítomnost Ježíše Krista v Písmu svatém a knězi, 
přičemž bylo na nás apelováno, abychom se nebá-
li při mši svaté číst, protože moci předčítat Boží 
slovo je pocta jako málokterá jiná. 
Po obědě jsme měli možnost odpočinout si od du-
chovna a jít si zahrát fotbal, při kterém dal Adam 

Netušil svými výkony Petru Čechovi jasně najevo, 
že ne Petr, ale Adam je světová brankářská jednič-
ka a Lukáš Fibich si v útoku počínal tak fenome-
nálně, že i ostrostřelec Robin van Persie by si 
vedle Lukáše připadal jako žáček, který se snad 
ani netrefí do míče. Po zápase následovala mše 
svatá. 
Večerní program nám byl ohlášen jako překvapení. 
Prodiskutováno bylo všechno možné i nemožné, 
ale jsem si jist, že takovéto překvapení nečekal 
nikdo. A to překvapení byla… adorace, při které 
v celém pokoji zářili jen svíčky. Myslím si, že lepší 
tečku za dnem snad ani nebylo možno vymyslet. 
Po adoraci jsme již všichni zmoženi dlouhým dnem 
uléhali do postelí. 
Do nedělního rána jsme odešli na nedaleké místo, 
kde jsme se při východu slunce pomodlili Ranní 
chvály. Při snídani jsme byli P. Tomášem Hoffma-
nem vyrozuměni, že Vesmír poctí svou návštěvou 
Mons. Renato Boccardo, který k nám přijel až 
z Vatikánu. Spolu s ním jsme slavili mši svatou a 
poobědvali. Po obědě jsme se rozjeli domů bohatší 
o spoustu zážitků a nových vědomostí, a proto dě-
kuji otci Filipovi za pozvání a organizaci a nesmí-
me zapomenout poděkovat otci Tomášovi a jáhnu 
Mílovi, za to, že tam s námi jeli.  

Martin Jakoubek 

V neděli 11. listopadu při mši svaté proběhl v klášterním kostele ministrantský slib. Lukáš, Adam, Prokop 
a Vítek poprvé obnovovali slib, který složili před půl rokem a Vojta s Markem nově skládali. 
Dvouletý program pro ministranty, tzv. „Cesta ministranta“, který zde v rozjel jáhen Filip, se skládá ze 
čtyř stupňů. Základní je složení ministrantského slibu, poté se třikrát po půl roce obnovuje. Na každý stu-
peň musí ministranti splnit určité úkoly - např. znát život svého křestního patrona, umět připravit knihy ke 
mši svaté, znát liturgické barvy a jejich význam, umět různé modlitby, znát několik Ježíšových podoben-
ství a zázraků, napsat dva stručné obsahy nedělních čtení a krátké shrnutí - co znamená toto čtení pro 
jejich život... 
V úterý před slibem byly požadované znalosti ověřeny při testu a pohovoru s otcem Antonínem. 

V sobotu pak vyrazili ministranti 
s jáhnem Mílou a otcem Tomášem 
na výlet do Slatiňan, kde se u sester 
připravovali na svůj slavnostní den 
modlitbou a liturgickým nácvikem. 
V neděli po mši svaté a složení slibu 
následovalo na faře předání dekretů 
a slavnostní oběd pro ministranty, 
jejich rodiče, sourozence a pardu-
bické duchovní. Odpoledne si minis-
tranti zahráli „na schovku“, a pak 
odjeli do Hradce Králové na 
„svatomartinské odpoledne“. Tím 
pro ně ale nic neskončilo, za půl 
roku je čeká další stupeň. 

jáhen Míla 

SLIB MINISTRANTŮ 
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C H A R I TA -  M I S I E  

VYUŽIJTE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE  
 Charita vybudovala v Třebosicích zařízení 
odlehčovací péče „Červánky“, které funguje již 
čtvrtým měsícem. Denní pobyt, který poskytujeme 
v našem zařízení, využívají díky příhodné lokaliza-
ci klienti nejen z Pardubic, ale i jejich okolí. Někteří 
klienti jsou tzv. čekateli na umístění do domova pro 
seniory a péče je jim poskytována pouze na dobu 
přechodnou, jiní nás navštěvují pravidelně a jsou 
našimi stálými klienty. Ti oceňují zejména pěkné 
venkovské prostředí spojené s procházkami do 
okolí a možnosti smysluplného využití volného ča-
su v podobě různých aktivit. Denní program tvoří 
aktivizační programy, trénování paměti, četba, mu-
zikoterapie, výtvarná a rukodělná činnost, procház-
ky v přírodě atd. 
 Péče v našem zařízení je určena seniorům, 
kteří z důvodu 
věku, chronic-
kého onemoc-
nění (např. de-
mence) nebo 
omezené po-
hyblivosti potře-
bují soustavný 
dohled a také 
těm seniorům, 
kteří se cítí být 
osamělí a rádi 
by se setkávali 
se svými vrstev-
níky. Naše po-
moc směřuje 
především k 
rodinám, které 
se o svého blíz-

kého běžně starají a potřebují z důvodu svého za-
městnání nebo odpočinku přenést péči na jinou 
osobu a přitom vědět, že je o něj dobře postaráno. 
K úhradě nákladů na pobyt těmto lidem slouží pře-
devším příspěvek na péči podle zákona č. 
108/2006 o sociálních službách. 
 Středisko funguje každý všední den od 7:00 
do 18:00 hodin. Klientům, kteří využívají minimálně 
osmihodinový pobyt, zajišťujeme dopravu vlastním 
mikrobusem. Kritériem pro přijetí jsou kapacitní 
podmínky a určitá míra soběstačnosti. Kapacita 
zařízení je 10 až 15 osob a je závislá na charakte-
ru zdravotního postižení uživatelů služeb. Zájemci 
o odlehčovací službu mohou kontaktovat přímo 
zařízení Červánky v Třebosicích 466 970 227, pří-
padně využít telefonní linky 775 296 833. 

ABY TŘI KRÁLOVÉ PŘIŠLI KE KAŽDÉMU…  
Potřebujeme velký počet koledníků, organizátorů a 
dalších ochotných lidí, kteří pomohou v měsíci pro-
sinci 2007 s přípravami a ve dnech 6. až 13. ledna 
2008 se zajištěním tříkrálových dní v Domě techni-
ky a s koledováním v Pardubicích a okolních ob-
cích. Po každé tříkrálové sbírce slýcháme od na-
šich spoluobčanů stesky: „K nám Tři králové nepři-
šli“. Když jsme se ptali ředitelky Oblastní charity 
v Havlíčkově Brodě Bc. Anny Blažkové jak to děla-
jí, že vyberou každý rok přes milion korun, odpově-
děla nám: „Já za to nemohu, lidé to prostě baví, 
soutěží mezi sebou, např. i jednotlivé ulice. Máme 
mnoho obcí, kde se tříkrálové sbírky ujali farnosti. 
Máme až přes tři sta skupinek „Tří králů“. I když 
jsou vybrané peníze, které půjdou na podporu do-
mácí péče na Pardubicku a zejména na odlehčo-

vací služby „Červánky“ v Třebosicích důležité, ne-
jedná se jen o ně. Jde o mnohem více. O to, že se 
dokážeme semknout a spolupodílet se na dobré a 
prospěšné věci.  
 
Z tohoto důvodu opět, tak jako každý rok, vyzývá-
me všechny, kdo mohou pomoci - studenty, žáky 
s jejich rodiči, učně, dospělé v každém věku -  po-
mozte. Ať ostatní lidé vidí, že nás je hodně. 
 
Přihlaste se na tel. čísle 466 335 026 nebo přímo 
v kanceláři Oblastní charity Pardubice V Ráji 732, 
kde Vám ochotně sdělí veškeré možnosti pomoci 
při Tříkrálové sbírce 2008. Těšíme se na spoluprá-
ci se všemi, kdo mají zájem pomoci. 

Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV 
( šestiletý cyklus tématických homilií ) 

 
V souvislosti s významem Božího slova je snaha zlepšit kvalitu homilií, též  
je třeba posílit znalost křesťanské nauky u věřících. Při hledání cest Česká 
biskupská konference využila zkušenosti z osmdesátých let, kdy se osvědčil 
šestiletý plán homilií. Současný projekt vychází ryze z liturgických čtení, pří-
padně jiných mešních textů, ale stanovuje předměty promluvy tak, aby bě-
hem dvou liturgických cyklů došlo na všechna důležitá témata. 
 
Na 68. plenárním zasedání ČBK schválila homiletický projekt „Učící se cír-
kev“ s platnosti od 1. neděle adventní 2007. 
 

(z úvodu k tomuto projektu – Jan Graubner,  
arcibiskup olomoucký, předseda ČBK) 

C H A R I TA -  M I S I E  
STŘÍPKY 

MÍSTNOST URČENÁ PRO KUŘÁKY 
NEJMENOVANÉ INSTITUCE. 

 Jedna ze čtyř žen sedících na ranním popo-
vídání u kávy a cigarety navrhuje: „Co kdybychom 
si společně adoptovaly na dálku jedno dítě? Je to 
dobrý projekt, kdybychom se domluvily s ostatními 
děvčaty z našeho oddělení, přišlo by to každou na 
padesát korun měsíčně. 
 „Já už takových akcí mám plný zuby. Sama 
mám co dělat vyjít s penězi. Všude pořád slyším – 
dej, přidej, pomoz. Samá sbírka, samý žebrání. My 
svět nespasíme. Každý stát se má postarat o svý 
lidi,“ načíná novou krabičku cigaret načesaná a 
pečlivě nalíčená plavovláska. „Sakra, nový nehty!“ 
rozzlobeně odhazuje cigarety a vyděšeně se dívá 
na svůj nalomený, umělý, pomněnkami ozdobený 
nehet. „To snad není možný, včera jsem na mani-
kúře strávila dvě hodiny a nechala tam pětistovku. 
A teď abych tam letěla znovu. Jen aby mě vzali.“  
Roztržitě hledá číslo v mobilu a volá své manikér-
ce. Nešťastný hlas přechází do prosebného tónu, 
téměř škemrá, když zjišťuje, že mají plno. „Uff, 
ukecala jsem ji,“ úlevně hlásí ostatním ženám, kte-
ré, když zaslechnou typické kroky nadřízeného na 
chodbě, se chystají k odchodu na svá pracovní 
místa. 
 „Tak co s tou adopcí? Jsou to necelý dvě ko-
runy denně,“ nevzdává to první žena. Ostatní zřej-
mě ohluchly. Jen na sebe významně pohlédnou. 
 „Jo, ale šest stovek ročně. Nemám na vyha-
zování,“ zakončuje jedna z nich všichni za sou-
hlasného mručení odcházejí. 

——- 
CESTA CHARITNÍM MIKROBUSEM. 

 Je pošmourné, jinovatkové ráno. Z lesa vy-
běhne srna. Osobní auto prudce brzdí a zastavuje. 

Mikrobus za ním také. Vylekaný řidič osobního au-
ta hledí na zraněnou srnu a naťuklou kapotu. Je 
bezradný. Spěchá do zaměstnání, omluvně krčí 
rameny a odjíždí. Říká se, že jedna 
z nejdojemnějších věcí je pohled do očí zraněné 
srny. Řidič mikrobusu neváhá. Spolu s kolegyní 
nakládají raněné zvíře a odvážejí ho do veterinární 
nemocnice. Je to tentýž člověk, který předcházející 
týden dal polovinu svého nevelkého platu za bou-
du pro cizího psa, na kterého se nemohl denno-
denně dívat, jak mrzne uvázaný u řetězu pod stro-
mem. A ostatní jeho kolegové, když zjistili, kolik ho 
nová bouda stála, se mu snažili přispět. 
 Příhoda se srnou nemá dobrý konec. Veteri-
náři druhý den oznámili, že už nežije. Nabízí se 
otázka: Kolik řidičů by se zachovalo podobně jako 
ten, který ji chtěl pomoci? Možná mnoho z nich by 
srnu rovněž naložilo do svého auta, ale za jiným 
účelem. Taková příležitost! Takže se vlastně hap-
pyend svým způsobem konal. V tom, že jsou tako-
ví lidé, jako je soucitný řidič a jeho kolegové. 

——- 
PROSTRANSTVÍ PŘED ČEZ ARÉNOU. 

 Když končí hokejové utkání, ve kterém vy-
hrají „naši hoši“, vyloudí vítězný gól a hymna slzy 
dojetí v očích mnohých fandů. Když vycházejí 
z ČEZ arény a narazí na tříkrálové koledníky, kteří 
v dobré víře čekají na konec zápasu a možné dár-
ce a vysvětlují jim, pro které potřebné vybírají, mají 
pro koledníky slova hrubého odmítnutí i výsměchu. 
Své dojetí již vyplýtvali. 
 
 Žijeme ve světě paradoxů. Volíme z různých 
možností. Podle našich povah, zkušeností a mož-
ností a vůle.  

-itaj- 
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 S nevšedními 
dojmy odcházeli 
hosté z oslavy par-
dubické Charity, kte-
rá se 20. listopadu 
konala v Kulturním 
domě na Dukle při 
příležitosti patnácti-
letého výročí založe-
ní organizace. 
 Byla to milá 
příležitost k tomu, 
aby se pracovníci 
Oblastní charity  
Pardubice sešli 
s významnými před-
staviteli církve, hosty 
z Indie, kteří přijeli 
prezentovat projekt 
„Adopce na dálku“, se zástupci  města, kraje, 
sponzory, příznivci a občany města. Tuto akci za-
štítili vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman 
Línek a radní Bc. Miloslav Macela. 
 Toto setkání nabídlo možnost k  pozastavení 
se z každodenního shonu, ke krátkému bilancová-
ní, k ocenění práce i k obyčejnému  popovídání si. 
Příjemná atmosféra, ve které se přítomní mohli cítit 

jako mezi svými, 
byla dokreslena  
nádherným kultur-
ním zážitkem, kdy 
si návštěvníci 
v rámci koncertu 
vyslechli zpěv 
mezzosopranistky 
Elišky Mlatečkové, 
akordeon nadějné  
Jitky Baštové i vý-
borný sborový 
zpěv Spojených 
pěveckých pardu-
bických sborů 
Pernštýn, Ludmila 
a Suk pod vede-
ním Mgr. Zdeňky 
Kašparové a za 

hudebního doprovodu Martina Berana, který se 
setkal s velmi příznivým ohlasem. 
 Říká se, že by si člověk měl uchovávat 
v mysli co nejvíce příjemných zážitků k tomu, aby 
si je mohl vybavit ve chvílích, kdy mu bude smutno 
nebo těžko. Věříme, že tato akce k takovým zážit-
kům patřila. 

-itaj- 

C H A R I TA -  M I S I E  

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE OSLAVILA 15 LET SVÉ ČINNOSTI 
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C H A R I TA -  M I S I E  
AKTIVITY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD)  

A PAPEŽSKÉHO DÍLA (PMD). 

Na začátku bych chtěla moc poděkovat všem, kteří 
se zapojili do přípravy misijního jarmarku (při výro-
bě dárků, resp. při samotné akci), misijního koláče 
a celého průběhu misijní neděle a misijního mostu, 
a též všem, kteří finančně podpořili potřeby na mi-
siích. 
 
Nyní pár slov o aktivitách v PMDD. 
Děti za pomoci dospělých přispívají k lepšímu živo-
tu svých vrstevníků na celém světě. 
Jakým způsobem? Svými modlitbami a zapojením 
se do různých misijních aktivit získávají skrze ně  
potřebné finanční prostředky k jejich záchraně. 
 
Pohled pro misie – Vánoční i Velikonoční po-
hled  
Děti (nebo dospělí) na předtisky pohlednic malují 
příslušné motivy. Hotová díla se vystaví např. v 
kostele. Komu se pohled líbí, může jeho 
„nákupem“ věnovat finanční dar na misie.  
 
Jeden dárek navíc – 1x za rok, před Vánocemi  
Děti šetří peníze na dárek, kterým by chtěli obdaro-
vat dítě na misiích. Můžou i namalovat, jaký dárek 
by dítěti dopřáli. Obrázek i našetřené peníze vloží 
do obálky a přinesou tam, kde se tato akce koná 
(např. v kostele). Může jít o drobný dárek. Každá 
pomoc je cenná, nejvíce, když se jedná o pomoc z 
lásky. 
 
Misijní klubko – celoroční aktivita  
Je to pro děti do 15 let. Děti, za které zodpovídá 

dospělý vedoucí se zavazují: 
ó každý den se pomodlit modlitbu Zdrávas Ma-

ria za misie 
ó každý týden ušetřit finanční částku v ceně 1 

bonbónu na misie. Pokladnička může mít 
tvar bonbónu, aby to bylo pro děti zajímavěj-
ší. 

 
Misijní růžička – celoroční aktivita  
Jedenkrát za týden se děti společně modlí jeden 
vybraný desátek za děti v misiích. 
 
Misijní koláč – kdykoliv  
Ochotné ženy napečou koláčky, perníčky, buchty 
či cukroví, které se dává za dobrovolný příspěvek 
na misie. Pod vedením dospělých se z dětí můžou 
stát pekaři, cukráři, roznašeči i pokladníci. 
 
Misijní jarmark – kdykoliv  
Dobrovolníci uspořádají přehlídku darovaných ne-
bo vyrobených věcí, které si lidé mohou libovolně 
brát. Finančním darem potom zájemci přispívají na 
misie.  
 
Misijní kalendář  
Šířením kalendáře seznamujeme ostatní s misiemi 
a pomáháme sponzorovat projekty na chudé děti. 
 
Jak se dospělí mohou také zapojit do aktivit PMD? 
 
Jeden ze způsobů je stát se členem Misijního klu-
bu nebo Misijní růže. 
 
Misijní klub  
Každý člen se: 
ó každý den modlí za misie (např. Otče náš a 

Zdrávas Maria) 
ó každý týden šetří finanční částku pro misie v 

hodnotě jednoho chleba (tzv. Chléb pro mi-
sie) 

ó dobrovolně se můžou, ale nemusí zapojovat 
do ostatních aktivit PMD 

Je dobré, když členové Misijního klubu vytvoří ve 
svém okolí skupinky (alespoň tříčlenné) a národní 
kanceláři PMD sdělí pouze kontaktní osobu. 
Když se člověk stane členem Misijního klubu, tak:  
ó každý den je v různých kontinentech světa 

za členy MK sloužena Eucharistie 
ó každý je zapsán v Modlitební knize 
ó každý dostává informační misijní materiály a 

zprávy z první ruky 
ó každý na každého v modlitbě myslíme a vidí-

(Pokračování na stránce 10) 
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DOVOLALI JSTE SE NA MŠI SVATOU… 
 
„Dobrý den, bratři a sestry, než přistoupíme se slavení eucharistie, zkontrolujte si, jestli 
máte vypnuté své mobilní telefony“… 
Myslíte, že by církev měla „obohatit“ úvod sv. mší o tato slova? Dovolil jsem si trochu 
nadsázky, ale občas si říkám, že je to problém. Možná v zárodku, a o to snadnější by mě-
lo být ho vymýtit. 

Pokud vím, tak v divadlech se podobná upozornění před začátkem představení ozývají. A je to dobře. 
Zvonící telefon je v tu chvíli nejen rušivým elementem pro ostatní diváky, ale výrazem neúcty. 
Prosím, naučte se své telefony vypínat nebo je nechte rovnou doma. Nebojte se, o nic nepřijdete – 
vím to, taky jsem ho dříve všude s sebou vláčel… 

Jiří Jakoubek 

C H A R I TA -  M I S I E  
me, že radost, kterou rozdáváme, nám neu-
bývá 

ó máme podíl na šíření radosti evangelia a po-
máháme právě těm nejpotřebnějším  

ó obrovské množství svatých misionářů v čele s 
Pannou Marií, Matkou Misionáře světa Ježíše 
Krista, nás neustále chrání 

ó protože podporujeme dílo Svatého otce, jeho 
požehnání nás provází na každém kroku 

Všichni živí i zemřelí členové Misijního klubu, klub-
ka, růže i pravidelní sponzoři jsou zapsání v Modli-
tební knize a národní ředitel PMD za ně 1x měsíč-
ně slouží mši svatou.  
 
Misijní růže  
Je to denní modlitba jednoho desátku růžence za 
misie. Prosí se za celý svět. 
Členové Misijní růže dostávají svoji kartičku s člen-
ským číslem. Na kartičce mají rozpis jednotlivých 
tajemství. 
Když se člověk stane členem Misijní růže, tak: 
ó modlitební společenství se zvětší a zesílí 
ó i za Vás se každý den modlí velké množství 

lidí jak v naší vlasti, tak na celém světě 
ó podle Vašeho přání můžete mít snadný pří-

stup k misijním aktivitám 
ó jste zapsáni v misijní Modlitební knize 
ó každý den je za Vás v různých kontinentech 

světa slavena mše svatá. 
 
Jak se stát členem Misijního klubu, klubka, rů-
že?  
Stačí vyplnit formulář registrace, který je na infor-
mačních letáčcích v kostele nebo na 
www.misijnidila.cz, nebo přes osobu, která se vě-
nuje misiím.  
 
Na závěr jenom jednu myšlenku: „Modlitba je jako 
vzácný pramen, dokud z něj člověk neochutná, ne-
může být obdarován.“  

-zp-  

 
Oblastní charita Pardubice  

 
pořádá ve dnech 14. a 15. prosince 

 vždy od 9:00 do 17:00 hod. 
 

VELKÝ SBĚR ŠATSTVA 
 

Sběrné místo: 
 vagón na 1. prodlouženém 
 nástupišti Hlavního nádraží 

v Pardubicích 

ADVENTNÍ ODKAZY NA WWW 
 

www.vira.cz/advent 
www.kna.cz/advent 

www.pastorace.cz/advent 
pastorace.biskupstvi.cz/ 

NAROZENINY A SVÁTKY: 

18.12. Miloslav (Brhel) 

http://www.misijnidila.cz
http://www.vira.cz/advent
http://www.kna.cz/advent
http://www.pastorace.cz/advent
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ó Otče Jaroslave, 31. srpna 
tohoto roku jste převzal vedení 
Salesiánského střediska mlá-
deže po otci Jindrovi. Myslím 
si, že místní farníky potěší ně-
kolik slov o Vás osobně. Může-
te prosím prozradit, odkud po-
cházíte? 

Narodil jsem se v Hodoníně na Jižní Moravě. Po-
chází odtud celá moje rodina, takže jsem 
„odkojený“ moravským vínem. K vínu mám osobní 
vztah, protože jsem od dětství na vinici pomáhal. I 
když tatínek už nežije, a proto nemáme vlastní vi-
nohrad, každý můj „strýc“ vlastní jeden, a tak ná-
vštěvy doma se bez patřičného koštování a hodno-
cení neobejdou. 
 
ó Můžete nám prozradit, z jaké rodiny pochází-

te? Byla vaše rodina věřící nebo jste se 
s Kristem setkal nějakou jinou cestou? 

Pocházím z věřící rodiny. Od dětství jsem chodil 
ministrovat a později jsem jako muzikant hrával 
v kostelním orchestru. Přesto jsem si osobní víru 
musel (jako každý) probojovat sám. Důležitá pro 
mě v tomto byla vojna. Uvědomil jsem si, že víra 
pro mě není tradicí a zvykem, ale velmi důležitý 
osobní vztah s Ním. 
 
ó Čím jste chtěl být jako malý kluk? 
V první třídě jsem chtěl být popelářem. Strašně se 
mi to líbilo – vozit se na stupátku a hejhat páč-
kou…Opravdové rozhodnutí bylo pro učitelství, i 
když před tím jsem trochu koketoval s astrofyzikou. 
I když ani u učitelství jsem definitivně neskončil – 
jinak bych nebyl knězem. Chtěl jsem spojit učitel-
ství se službou Bohu – a z toho my vyšla salesián-
ská cesta. 
 
ó Jak jste se dostal k povolání? 
Jak už jsem říkal, původně jsem učitel. Od svých 
15 let jsem jezdil jako vedoucí na různé tábory, a 
tak jsem chtěl s dětmi pracovat pořád. Za komunis-
tů nebyla jiná oficiální cesta a v „jiných“ organiza-
cích jsem nechtěl působit. Po revoluci se to změni-
lo – zjistil jsem, že s dětmi mohu být i v církvi. A tak 
jsem se rozhodl být salesiánem – knězem. 
 
ó Měl jste nějaký vzor pro volbu kněžského 

povolání? 
V Hodoníně působili jako kaplani vynikající kněží. 
Na dva z nich nezapomenu: na Michala Špačka a 
Františka Koutného. Na vojně jsem se pak potkal 
s Vendou Zboroněm, který mi pomohl nasměrovat 
má přání a touhy. Jim patří v mém životě velký dík. 

ó Kde všude jste působil jako salesián? 
Svou salesiánskou cestu jsem začal v Brně – Líš-
ni. Tady jsem se setkal a žil ve své první porevo-
luční komunitě salesiánů a odtud jsem odešel do 
noviciátu. Později jsem se do Líšně vrátil na pasto-
rační dvouletou praxi. To u nás vznikala první stře-
diska mládeže a procházeli jsme si různým hledá-
ním. Po ukončení studia a svěcení v roce 2000 
jsem působil v Salesiánském středisku mládeže ve 
Zlíně. Po krátkém intermezzu v Českých Budějovi-
cích jsem přistál u vás v Pardubicích. 
 
ó S vaším příchodem ve středisku 

v Pardubicích „zdomácněla“ Salesiánská 
škola animátorů. Můžete k tomu něco říci? 

S animátory jsem pracoval už v Brně. Od roku 
1995 pracuji ve formaci a  vzdělávání animátorů. 
Zpočátku vše probíhalo spíše jako soukromá akti-
vita konkrétního střediska, i když naše  touha byla 
vždycky po jednotné koncepci vzdělávání a forma-
ce animátorů. Na diecézní úrovni to začalo pomalu 
fungovat, ale u nás salesiánů dlouho nic jednotné-
ho nebylo. Jako školitel jsem objížděl různá 
diecézní centra a poznal hodně lidí, kteří v této ob-
lasti působili. Pro nás byl průlom zákon o dobrovol-
nictví, který v mnoha ohledech klade nároky, ale 
současně se o něj dá opřít. A tak v roce 2002 
vznikla Salesiánská škola animátorů, která má své 
programy akreditované na MŠMT jako dobrovolnic-
ké programy a přípravu táborových vedoucích. 
 
ó Působíte jako koordinátor a garant teoretic-

kých programů. Jaké k tomu máte vzdělání? 
Vystudoval jsem vychovatelství a  Pedagogiku vol-
ného času v Praze. Také jsem několik let působil 
jako instruktor Prázdninové školy Lipnice, kde jsem 
byl spoluautor kurzů pro rodiče s dětmi. Navíc jsem 
působil v oblasti outdoorového výcviku manage-
mentu (OBČC). V současné době mám malý pra-
covní úvazek na Teologické fakultě v Českých Bu-
dějovicích, kde pro pedagogy vedu kurzy pedago-
giky zážitku. 
 
ó Můžete nám krátce představit aktivity Sale-

siánského střediska? 
I když oficiální název – Salesiánské středisko mlá-
deže SKM – nabízí zjednodušení, že se jedná o 
aktivity pro děti a mládež, není tomu tak. Mládež je 
hlavní cílová skupina. Své programy ale nabízíme 
všem, kdo o ně mají zájem. Hlavní jsou samozřej-
mě mladí lidé, ale svůj prostor si zde mohou najít 
všichni: Maminky s dětmi ve cvičení, tatínci na fot-
bálku, vyučujeme náboženství. Ve středisku je 

(Pokračování na stránce 12) 

ROZHOVOR S P. JAROSLAVEM TRÁVNÍČKEM 
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každý den (s výjimkou soboty) nějaký program. 5x 
týdně je otevřený klub a tělocvična je obsazená 
stále. Jen ve výtvarných dílnách je prázdno a mar-
ně sháníme někoho, kdo by se chtěl věnovat kera-
mice. Pro keramický kroužek máme vše, včetně 
pece. Jen lidé… 
Zatím marně zvu maminky, aby přišly třeba na kafe 
nebo na volejbal. Nevím proč, asi mají strach, že 

(Pokračování ze stránky 11) bych po nich chtěl nějakou  práci… 
 
ó Závěrem: Co byste chtěl vzkázat farníkům 

pardubické farnosti? 
Pokud pojedete kolem, určitě se stavte. Nejen do 
kaple, ale mějte odvahu překročit práh střediska. 
Rádi se s vámi zastavíme a posedíme u kafe nebo 
i něčeho jiného – moravského. 

ADVENTNÍ  
DUCHOVNÍ  
OBNOVA  
PRO DÍVKY  

 
                                                              od 18 do 27 let 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

s P. Damiánem Jiřím Škodou a se s. Vincentou Kořínkovou 
 

o víkendu 14. – 16. prosince 2007  v Kostelním Vydří  
Příjezd: v pátek odpoledne mezi 14 - 16 hod., ukončení v neděli po obědě.   

Cena: dobrovolná 
 

S sebou:  Bibli, růženec, hodinky, breviář (kdo má) 
 
 

Přihlášení:  co nejdřív, nejpozději do 6. prosince. Kapacita míst  je omezena. 
Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková, Šporkova 12, Praha 1, 118 00  
              e-mail: vincenta@boromejky.cz ,  mobil: 723 477 525  

mailto:vincenta@boromejky.cz
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ZA PETREM EBENEM 
Ve středu 24. října letošního roku 
odešel ve věku 78 let hudební 
skladatel, varhaník, klavírista a 
pedagog Petr Eben. Česká hudba 
ztrácí bezpochyby nejvýraznější 
osobnost současnosti, jejíž umě-
lecký záběr sahal od skladatelské 
tvorby, s nemalým podílem du-
chovní a liturgické hudby, přes 

mistrovství varhanní i klavírní improvizace až 
k výrazné pedagogické činnosti, jak v Čechách, tak 
v cizině. 
Petr Eben se narodil 22.ledna 1929 v Žamberku, 
ale od šesti let žil s rodiči a bratrem v Českém 
Krumlově až do maturity, což bylo velmi významné 
období pro další životní formaci. Jak sám vzpomí-
ná, nebydleli sice blízko kostela, ale z okna jasně 
slyšel jaká píseň se při ranní mši hraje - „což mělo 
dvojí význam jeden symbolický - velebný zvuk var-
han překlene údolí smutku a druhý praktický – 
hned jsem věděl, jakou píseň budu hrát při mši o 
desáté.“ Český Krumlov svou středověkou atmo-
sférou jistě přivedl P. Ebena i k hudbě tohoto věku. 
Inspiraci gotickou a renesanční hudbou, či truvér-
skými písněmi nenacházíme v jeho tvorbě ojedině-
le. Od roku 1948 studoval Akademii múzických 
umění v Praze obor klavír u F. Raucha a obor 
skladba u P. Bořkovce. Ne náhodou jsou rané 
skladby - Varhanní koncert č.1 a o rok mladší  
Missa adventus et quadragesimae - předzvěstí 
hlubokého sepětí Ebenova myšlení s duchovní 
hudbou, které ho přivedlo k řadě vrcholných skla-
deb tohoto oboru, jimiž si vydobyl světové uznání. 
Jeho pedagogická dráha započala po roce 1955 
na fakultě hudební vědy filosofické fakulty Univer-
zity Karlovy, později se stal i řádným profesorem 
skladby na Akademii múzických umění, profeso-
rem Royal Northern College of Musik 
v Manchesteru, přednášel a vyučoval v řadě zemí 
vč. USA. Byl zván na mnohé skladatelské soutěže 
a kurzy, jako vynikající varhanní improvizátor se 
účastnil řady světových festivalů. Dílo P. Ebena 
čítá téměř 200 skladeb a jsou mezi nimi jak díla 
scénická – např. opera Jeremiáš, oratorní – např. 
Posvátná znamení, Pražské Te Deum, tak komor-
ní. Značný počet skladeb je napsán pro zpěv, či 
sbor, často zpracovává lidové nebo mytologické 
(řecké) a filosofické náměty. Duchovní dílo, ač po-
čtem není nejrozsáhlejší, patří právem k tomu nej-
lepšímu, co v této oblasti kdy vzniklo. Varhanní 
skladby - Nedělní hudba, Laudes, Mutationes, Ver-
setti a mnoho jiných, liturgické skladby – žalmy, 
Propria, již zmíněná Missa adventus et Qudrages-

simae, Missa cum populo, Liturgické zpěvy, též 
jeho mešní ordinarium, které máme v Kancionále 
(č. 504) i jednotlivé písně, jsou výrazem upřímné 
víry, oddané služby a pokory k úkolu autora kom-
ponujícího hudbu pro liturgii. Jistě, neobešel se i 
bez vysokého stupně vzdělanosti, např.hluboké 
znalosti Gregoriánského chorálu, Bible, latiny a byl 
člověkem nesmírně pracovitým a přesvědčivým. 
Kdo slyšel jeho varhanní improvizace např. na tex-
ty z knihy Job, či Komenského Labyrint světa, ne-
zůstal neosloven duchovním rozměrem Ebenova 
umění. Zde mi dovolte malou vzpomínku. Jako 
konzervatorista jsem v Praze vyslechl “naživo“, 
tuším v roce 1968, právě čtení z knihy Job 
s improvizacemi P. Ebena a byl to opravdu velký 
zážitek. Později po letech při jednom ze setkání 
s panem Ebenem, kdy již byl zkomponován cyklus 
Job, jsem mu vše pověděl a nesmírně mě oslovila 
jeho reakce, plná radosti a zájmu o různé detaily. 
Poznal jsem málo tak opravdových a pokorných 
umělců, jakým byl P. Eben a věřím, že mu Pán bo-
hatě odplatí na nebeském kůru i za krásu, kterou 
nás obdaroval. 

 Mgr. Jiří Kuchválek 
 regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4/2007 

INZERÁTY 
 

NABÍDKA 
 
Nabízíme 2 péřové spací pytle "mumie", dále 
zavařovací víčkovací sklenice - 1/3 l a  0,7 l, tak i 
velké cca 4 l "okurkové" láhve. 
Kontakt: 466 652 332. 

—— 
 

PODNÁJEM 
 
Hledám podnájem v Pardubicích nebo blízkém 
okolí. Pracuji, jsem sám. 
Tel.: 605 957 394. 

—— 
 

PLES PROGLASU 
 
Ples PROGLASU se letos uskuteční 12.ledna v 
Litomyšli ve Smetanově domě. Jako věrná poslu-
chačka bych tam moc ráda jela, ale nemám spo-
lečnost. 
Nechystáte se tam? Vezměte mne s sebou.  
Marie, 60 let, tel.604 955 625. 
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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 

Neděle Setkání u kávy fara - po mši sv. 9:00 hod.  
Pondělí Setkání pro předpředškoláky p. Kučerová, tel.: 604 559 668  09:00 hod. 
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Salesiánské středisko 09:15 hod. 
 Biblické večery fara 19:00 – 20:00 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16:15 – 17:00 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 – 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Setkání rodin fara 15:30 hod. 
Čt 29.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 01.12. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Diecézní setkání trvalých jáhnů  Hradec Králové  
  Adventní dílna fara 15:00 hod. 

  Adventní koncert - Bonifantes kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Ne 02.12. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců  
  Sbírka na Plošné pojištění II.   
  Muzikantská cecilka Salesiánské středisko  
Út 04.12. Koncert kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 05.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 
 

06.12 
. 

Zpovědní den 
 

kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

Pá 07.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 08.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
  Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 

  Farní adventní den Salesiánské středisko 10:00 - 17:00 
  Mše svatá klášterní kostel 16:00 hod. 
  Adventní koncert - Soli Deo klášterní kostel 19:15 hod. 

Ne 09.12. Mikulášská besídka Salesiánské středisko  
  Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 

Út 11.12. Koncert - The Gospel kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
St 12.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 13.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 14.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 15.12. Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 

  Koncert - dětský sbor Zvoneček klášterní kostel 17:00 hod. 
Po 17.12. Přijímání intencí fara od 08:00 hod. 
St 19.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 
 

20.12. 
 

Zpovědní den 
 

kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

Pá 21.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 

Ne 23.12. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
So 22.12. Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 


