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Čas od času zpytujeme svědomí. 
Hodnotíme co se nám podařilo a 
co ne, - co jsme promarnili, - jak 
plníme své závazky Bohu a lidem. 
 Zvláště teď koncem roku se může-
me ptát: 
 Kam směřují naše snahy? Na co 
nebo na koho spoléháme? Jdeme 
po správné cestě? Jakou důležitost 
hrají v našem rozhodování a jed-
nání jistoty, které nám předkládá 
Bůh a které nám naopak na-
bízí tento svět? 
Možná je nám jasný 
cíl - věčný život s 
Bohem - alespoň 
ve finále. Ale co 
teď? V době od 
narození po 
smrt? 
Nepodobáme 
se až moc těm, 
kteří spoléhají 
víc na lidské 
hodnoty, vymo-
ženosti, vynále-
zy apod., na to 
co je potřeba si 
užít ještě v tom-
to životě? Víme 
snad, že máme 
dostatek času 
připravit se 
na smrt? 
Mnozí spoléhají jen na sebe, na 
síly a schopnosti člověka. Jsou 
často úspěšní v technice, ekonomii 
či politice apod. Nepotřebují prý 
Boha. Víru v něho pokládají jen za 
náhražku pro ty slabé, kteří nedo-
vedou vzít úspěšně život do svých 
rukou. 
Jsou natolik pyšní a přesvědčení o 
správnosti svého postoje, že přehlí-
žejí a odmítají tisícileté zkušenosti 
lidstva, které ukazují, že člověk ne-
ní zdaleka takovým pánem světa či 
přírody, jak o sobě tvrdí. Dokonce 

neberou ani zklamání, kterými byly 
a jsou sliby o ráji na zemi. 
 Kolikrát se lidé napálili a přesto 
věří úžasným rychlým nabídkám 
reklam, kde téměř neviditelně jsou 
ale podmínky a závazky, které uka-
zují, že ony výhody a slevy vlastně 
ničím takovým nejsou. Nebo věří 
zaručeným slibům některých politi-
ků, kterým stejně nejde o nic jiného 
než o vlastní prospěch a slávu, pro 
něž „nějaké“ morální a mravní hod-
noty jsou  nechutná a staromódní 
zátěž. Proč by jim mělo jít o ostatní 
lidi? To jsou jen rádoby hezká 
předvolební hesla. Ve skutečnosti 
jim jde jen o sebe a moderní trendy 
dnešní doby jako nevěra, neúplné 
rodiny a manželství a rozvody jsou 

přece „lidské“. K čemu však 
vedou všechny ty  trendy, 

někteří nevidí nebo 
nechtějí vidět. Jisté 

však je, že dopad 
těchto 
„normálností“ 
se jednou ob-
rátí proti lidem 
samým. 
Bůh dokoleč-
ka neúnavně 

nabízí a 
přesvěd-
čuje lidi 

slovem 
Božím, jak mají jednat, aby byli 
šťastní, stále dává člověku šanci 
začít znovu - bez výčitek a ironie. 
Jediné východisko k nastoupení 
správné životní cesty je tedy vrátit 
se k Bohu a s Ním kráčet dál. 
Jeho slova nabídky sice nenabízejí 
okamžitou záruku, ale dávají smysl 
a naději i řešení do budoucího ži-
vota. 
 A ten jen lidské jistoty zaručit ne-
mohou. 

jáhen Karel 

www.farnost-pardubice.cz 

http://www.farnost-pardubice.cz
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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  
FARNÍ  ADVENTNÍ  DEN  2007 

 V sobotu 8. prosince 2007 se v Salesián-
ském středisku mládeže v Pardubicích konal už po 
dvanácté Farní adventní den. 
 V 10 hodin přivítal a pozdravil účastníky náš 
Otec Antonín Forbelský. Po jeho povzbuzujících 
slovech byly za zpěvu Advent, advent zapáleny na 
adventním věnci už 2 svíce. Pak pokračoval pro-
gram čtením hezkých příběhů, a hudebními vy-
stoupeními. Děti pak zahrály na housle a dvě stu-
dentky gymnázia na příčnou flétnu a klávesy něko-
lik krásných skladeb, což se přítomným moc líbilo. 
 Účastníci se potom při kávě a čaji mezi se-
bou bavili a pochutnávali si na výborných koláčích, 
zákuscích, chlebíčcích atd., které napekly a připra-
vily naše milé ženy z farnosti. V sále byla krásná 
přátelská atmosféra. Odpoledne přišel účastníky 
pozdravit také Otec biskup Josef Kajnek. Účast 
farníků na tomto setkání byla velká. Někteří pozdě-
ji odcházeli, ale zase přicházeli další. 
 Svými dobrovolnými příspěvky podpořili 
všichni přítomní dva sirotky ze Rwandy, aby mohli 
studovat na školách: Angeliku Uwamaliya a Patrika 
Bizimana, které adoptovala naše farnost v rámci 
Adopce srdce. Rodiče obou těchto dětí zahynuli ve 
válce v roce 1994. 
 
Příspěvky účastníků byly letos opět štědré.  
Sešlo se celkem    17.640,- Kč 
dodatečné příspěvky od seniorů      760,- Kč 
Celkem     18.400,- Kč 
 

Tato částka byla rozdělena na tyto dobročinné 
účely: 
ó Roční příspěvky na naše sirotky    9.000,- Kč 
ó Podpora RADIA PROGLAS    1.900,- Kč 
ó Podpora televize NOE     2.000,- Kč 
ó Podpora činnosti Salesiánského  

střediska mládeže      2.000,- Kč 
ó Příspěvek na potřeby  

pardubické farnosti      2.000,- Kč 
ó Příspěvek Charitě Pardubice     1.500,- Kč 
Celkem      18.400,- Kč 
 
 Letošní Farní adventní den se opět velmi vy-
dařil. Za vše patří velký dík všem, kdo se o jeho 
dobrý průběh přičinili: ženám, které napekly a při-
nesly koláče, zákusky chlebíčky a další dobroty, 
kdo pomáhali v kuchyni a obsluhovali návštěvníky, 
kdo umývali nádobí a uklízeli celý sál po skončení 
programu a všem, kdo jste tak štědře přispěli na 
uvedené dobré účely.  
Vám všem „ ZAPLAŤ  PÁN  BŮH ! “ 
 
Přejeme Vám všem správné prožití adventní doby 
a dobrou přípravu na příchod Spasitele! Přejeme 
vám požehnané Vánoce, zdraví a Boží ochranu 
v roce 2008! 

 
Za farní společenství 

L. Moriová a manželé Matyášovi 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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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  

STŘEDEČNÍ BIBLICKÉ VEČERY 
 

Také v letním semestru 
nového roku budou po-
kračovat pravidelné 
středeční biblické veče-
ry, ve kterých jednak 
rozjímáme nad konkrét-
ními knihami Písma 
svatého, jednak se za-
býváme biblickou teolo-
gií, abychom lépe po-
chopili poselství Písma. 

V zimním semestru jsme začali s jáhnem Mílou 
rozjímat nad Skutky apoštolskými a s otcem Vladi-
mírem jsme probírali konkrétní biblistické otázky. V 
tomto schématu chceme pokračovat i nadále: s 
jáhnem Mílou se budeme věnovat i nadále Skut-
kům apoštolským a úloze sv. Pavla při šíření ra-
dostné zvěsti, s otcem Vladimírem se budeme ten-
tokrát zamýšlet nad etickým poselstvím Desatera z 
pohledu biblické teologie. Objevíme náročnost a 
zároveň krásu morálky Písma, která byla mnohdy 
zanesena zákonickými předpisy a nařízeními, které 
měly s Dekalogem pramálo společného.  
První setkání v novém roce se uskuteční ve stře-
du 9. ledna jako obvykle v 19:00 hod. ve farním 
sále a poté každou další středu až do 4. června. 

Jáhen Míla a P. Vladimír 

ZPRAVODAJ FARNOSTI 
 V ROCE 2008 

 
Vánoční novina:  
 
Bůh otevírá dveře, které nás od něho od-
dělují, a které jsme si přibouchli vlastní 
vinou. Protože už nejsme schopni sami 
přijít k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu 
k nám… 
 
 

Pravou vánoční radost z narození 
Spasitele - Boha, který nám jde naproti, aby 
nám byl „po ruce“ v každé naší radosti i sta-
rosti o těchto svátcích i po celý nový rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 uzávěrka vyjde téma 

1 25.1. 3.2. Popeleční středa 

2 7.3. 16.3. Květná neděle 

3 18.4. 27.4. Nanebevstoupení Páně 

4 16.5. 25.5.   

5 20.6. 29.6. prázdniny 

6 22.8. 31.8. nový školní rok 

7 19.9. 28.9.   

8 17.10. 26.10.  

9 14.11. 23.11. předadventní 

10 12.12. 21.12. vánoční 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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M L ÁD E Ž  

SETKÁNÍ V SEMINÁŘI 
Podzimního víkendového setkání v semináři se 
zúčastnilo 70 mládežníků ze všech koutů republi-
ky, včetně 3 z naší farnosti: Martin Jakoubek, Jan 
Beran a Vojtěch Pecen. Když jsme dorazili na mís-
to, následovalo přivítání, ubytování a prohlídka se-
mináře. My jsme byli ubytováni v pokoji, kde bývala 
sakristie, poté následoval večerní program – boho-
slovci napsaná divadelní inscenace pojmenovaná 
„Trapné divadlo“, a malování s prezentací ideální-
ho bohoslovce. Ráno v sobotu byly dobrovolné 
Ranní chvály. Následovala snídaně a po snídani 
meditace vedená otcem spirituálem. Jakmile skon-
čila meditace začal dopolední program, který pro-
věřil naši znalost písma – biblická soutěž, ve které 
jsme měli najít knihu a souřadnice, kde se vyskytu-
je nám daný úry-
vek. Poté jsme 
se odebrali do 
refektáře, kde na 
nás čekal chutný 
oběd. Odpoledne 
jsme se ve sku-
pinkách zamýšle-
li nad adventní 
dobou. 
V podvečer nás 
poctil svou ná-
vštěvou zástupce 
papežského nun-
cia, který s námi 
povečeřel. Večer 
byla adorace, 

která se protáhla až do půlnoci, na kterou navazo-
vala dobrovolná vigilie. Současně s adorací probí-
haly tzv. modlitební stráže, tj. dobrovolná osobní 
modlitba s bohoslovcem. V neděli ráno o slavnosti 
Ježíše Krista Krále jsme se vydali do Týnského 
chrámu na slavnostní bohoslužbu. Po mši svaté 
následovala prohlídka chrámu a odjezd zpět do 
semináře, odkud jsme se po společném oběde 
rozjížděli do svých domovů. V pražském arcibis-
kupském semináři se nám velmi líbilo, a proto dě-
kujeme bohoslovcům, ale hlavně bohoslovci Jirkovi 
Jakoubkovi a jáhnu Mílovi Brhelovi za to, že nás 
tam pozvali. 

 Martin Jakoubek a Vojtěch Pecen 

 
Rozšířená nabídka! 

Platí NON STOP! 

Kromě lichých čtvrtků laděných hudebně  

je tu s novým rokem i nová nabídka: 

 
VO CO GO? 

Sejít se a popovídat (nejen) o tématech, která vás budou zajímat (jako např. smysl života, předsudky, 

konzum, sekty, okultismus, sex, celibát…). Nebudou chybět hry ani modlitba. 

První setkání: 10. ledna na faře od 17:30 asi na hoďku a půl. 

Další termíny: 24. 1., 7. 2., 21. 2., 6. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5. 

 

Zve jáhen Míla a jeho realizační tým 
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C H A R I TA -  M I S I E  
TERMÍNY AKCÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008 

Výstava „Charitativní činnost Oblastní charity 
Pardubice“ je otevřena ve dnech od 3.ledna do 
10. ledna 2008, každý den od 9.00 do 19.00 hod. 
V tuto dobu bude také velký sál Domu techniky 
sloužit jako zázemí pro koledníky a budou se 
zde vydávat pokladničky, průkazky a další ma-
teriál potřebné pro koledování. 
Z nejdůležitějších akcí uvádíme: 
 
Čt 03. 01. 2008  
15.00 Zahájení v kostele Zvěstování Panny Marie 

bohoslužbou slova a požehnáním koledníků. 
15.30 Koledování „pod Zelenou bránou“ apod.  
16.00 Literárně básnické pásmo s hudbou - před-

náší Stanislav Kubín. 
 
Pá 04. 01. 2008  
14.00 Promítání filmů zaměřených na sociální a 

zdravotní oblast podle výběru posluchačů.  
15.00 Přednáška na téma „Zdravotnické potřeby v 

našem životě“- přednáší zástupce fy TENA 
pan Rykr. 

17.00 Film ZEMĚ BOŽÍ. 
 
So 05. 01. 2008  
14.00 Promítání filmů zaměřených na sociální a 

zdravotní oblast podle výběru posluchačů.  
15.30 Benefiční koncert: klavír p. Hostinský, zpěv 

Zdeňka Grossová.  
17.30 Koncert pardubické folkové skupiny TRDLO 
 
Ne 06. 01. 2008  
11.00 Průvod tří králů a koledníků na Pernštýnské 

náměstí k živému Betlému od kostela Zvěst. 
Panny Marie. 

11.30 „Setkání s třemi králi“ - vystoupení souboru 
Perníček, setkání s primátorem města Par-
dubice.  

12.30 Průvod tří králů s družinou, koňmi a hudbou 
městem. 

15.00 Koncert Klášterní scholy v chrámu sv. Barto-
loměje.  

15.30 Přednáška na téma „Herecké osobnosti Par-
dubického divadla“ - přednáší Pardubický 
herec pan Leopold Běhan. 

 
Po 07. 01. 2008  
14.00 Promítání filmů zaměřených na sociální a 

zdravotní oblast podle výběru posluchačů. 
15.30 Přednáška na téma „Svatý František, betlém 

a pohled na zvířata v křesťanství“ přednáší 
PhDr. Jan Rokyta. 

 
Út 08. 01. 2008  
14.00 Film HOSPIC 

15.00 Přednáška na téma „Pastorální práce se so-
ciálně nepřizpůsobivými v praxi“ přednáší 
Mgr. Zdeněk Martyš. 

17.00 Koncert souboru Pernštýn-Suk-Ludmila – 
diriguje p. Zdena Kašparová. 

 
St 09. 01. 2008  
14.00 Film NESNADNÁ ROZHODNUTÍ 
14.30 Benefiční tříkrálový koncert. Účinkují: Kon-

certní mistr Pardubické komorní filharmonie 
pan Petr Zdvihal a Miloslava Zdvihalová. 

15.30 Přednáška na téma „Zážitky z cest po Izrae-
li“ - přednáší Mgr. Iva Houdková – Sochoro-
vá. 

17.00 Přednáška na téma: Charitní sociální služby 
a zákon o sociálních službách. Účast potvr-
dil Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubic-
kého kraje a  MUDr. Ivo Bureš, primář Geri-
atrického centra v Pardubicích. 

 
Čt 10. 01. 2008 
15.00 Film HOSPIC 
16.00 Rozdílení cen v soutěži o nejkrásnější kos-

tým krále a nejkrásnější betlém. 
 
Ne 13. 01. 2008  
16.30 Chrám sv. Bartoloměje - Tříkrálový koncert 

chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího 
Kuchválka. 

Slavnostní ukončení Tříkrálové sbírky – poděková-
ní všem zúčastněným. 
 
Doplňujícím programem Tříkrálových dnů je 
soutěž o nejkrásnější betlém a nejkrásnějšího 
krále v doma vyrobeném kostýmu. Soutěžní 
betlémy  můžete přinést v průběhu Tříkrálové 
sbírky do Domu techniky v Pardubicích, kde 
budou vystaveny. 
Akce se koná pod záštitou I. náměstka hejtma-
na Pardubického kraje Ing. Romana Línka, rad-
ního pardubického kraje Bc. Miloslava Macely a 
primátora města Pardubice Ing. Jaroslava Dem-
la. 
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JEDEN DÁREK NAVÍC 
 
Pokud mají některé děti připravené peníze pro děti 
na misiích, tak by bylo hezké, kdyby je přinesly v 
obětním průvodu na libovolné mši v klášterním 
kostele. V kostele pod stromečkem bude umístěn 
košík s nápisem „Na dárek pro chudé děti“. Peníze 
zabalené jako dáreček (např. v krabičce od zápa-
lek) by se do něj dávaly, a pak by se všechny po-
slaly do misijního centra ve Špindlerově Mlýně. 
Za lidi na misiích upřímně všem moc děkuji. 

———— 
POHLED PRO MISIE A JESLIČKY 

 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří malovali pohle-
dy nebo si je vzali a přispěli na misie. I děti z ně-
kterých škol pomáhaly kreslit, a to díky paním uči-
telkám a vychovatelkám. 
Zůstaly jesličky ještě z misijního jarmarku a nějaké 
pohledy. Pokud by měl o ně ještě někdo zájem, 
budou k dispozici v klášterním kostele na stolku s 
časopisy. 
Přeji požehnané vánoce, plné Boží lásky. 

Zuzana Petrášová 

INZERÁT 
Hledáme osobní asistentku  

 
pro naši dceru Majdu s fyzickým handicapem 
 
ó práce na plný pracovní úvazek 
ó osobní asistence během výuky ve škole 
ó místo práce : ZŠ Pardubice Studánka, 

8.třída 
ó nástup v průběhu ledna 2008 
ó podmínkou SŠ vzdělání, přiměřená fyzická 

kondice 
ó mzdové ohodnocení dohodou 
 
Kontakt :  
Mgr. Veronika Demlová,  
tel : 777 020 192 
veronika.demlova@tiscali.cz 

C H A R I TA -  M I S I E  
DOSTALI JSME VELKÝ DAR… 

… ale musíme si pro něj dojít. 20 let je v životě člo-
věka dlouhá doba a lidé mají schopnost na to špat-
né většinou zapomínat. Je to jistě schopnost dob-
rá, ale zde bychom si mohli trochu zavzpomínat. 
Před 20 lety by se nám ani nesnilo o tom, že by-
chom mohli veřejně vycházet do ulic a popisovat 
posvěcenou křídou veřeje domů a malovat tříkrálo-
vé symboly K+M+B, např. na dveře kanceláří na 
krajském úřadě, na různých veřejných budovách, 
obchodech, popř. kanceláře primátora. Dnes tu 
možnost máme, ale nedokážeme jí využít. A 
k tomu navíc máme ještě možnost podpořit dobrou 
věc a vybrat peníze na pomoc potřebným. Tříkrálo-
vá sbírka je velkým darem  od naší společnosti pro 
církevní organizaci. 
Z tohoto důvodu opět  vyzýváme všechny, kdo mo-
hou pomoci - studenty, žáky s jejich rodiči, učně, 
dospělé v každém věku - pomozte. Přihlaste se na 
tel. čísle 466 33 50 26 nebo přímo v kanceláři Ob-
lastní charity Pardubice V Ráji 732, kde Vám naši 
pracovníci 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 

 Pro začátek jeden příběh z Afriky a duchovní 
slovo P.Maira. 
 Jaké jsou možnosti sociální pomoci seniorům, 
se dozvíte v článku Novinky ze sociální stanice. Za 
co všechno lze Bohu poděkovat při děkovné boho-
službě, nápady akcí pro „ekumenu“, novinky z ma-
teřské školy a mnoho dalšího se dočtete na našich 
webových stránkách, na které Vás srdečně zveme. 
 Kudy k nám? Stačí pouze na domovské strán-
ce http://www.farnost-pardubice.cz kliknout na od-
kaz Augsburg a poté na Zpravodaj Augsburg – 
všechny články jsou k dispozici v češtině.  
 Pokud byste chtěli nahlédnout na tyto články v 
němčině, najdete je pod heslem Pfarrbrief na 
webových stránkách naší partnerské farnosti  
http://www.st-konrad-augsburg.de . 
 Na závěr máme na Vás prosbu. Naléhavě shá-
níme další spolupracovníky, kteří by nám pomohli 
s překládáním článků obou farních zpravodajů. 
Proto mluvíte-li německy (není nutné být profesio-
nál) a mohli byste nějaký čas věnovat této službě, 
prosíme zavolejte nám na tel. 608/525658. Moc 
děkujeme a přejeme Vám požehnané Vánoce. 

M.Rohlíková 

 

AU G S BU RG S KÉ  O KÉ N KO  

AKTIVITY PMD 

CO JE NOVÉHO U NAŠICH PŘÁTEL V AUGSBURGU? 

mailto:veronika.demlova@tiscali.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
http://www.st-konrad-augsburg.de
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S A L ES I Á NI  

PODĚKOVÁNÍ 
 

Salesiáni v Pardubicích děkují upřímně Bohu a vám všem, kdo jste 
se modlitbou, podpisovou akcí, či jakýmkoliv jiným způsobem zapo-
jili do snahy získat tělocvičnu s pozemky v areálu Salesiánského 
střediska na Zborovském náměstí. Ke konci minulého měsíce byla 
podepsána mezi městem a salesiány kupní smlouva o prodeji těch-
to nemovitostí a byla zaslána na Katastrální úřad v Pardubicích k 
zaknihování. 
Tím byl ukončen dlouholetý neřešitelný problém, který vnášel určité 
nejistoty do bytí a nebytí střediska. 
 
Ještě jednou díky!      P. Josef Trochta. 

INZERÁT 
 
Hledáme levný podnájem v Pardubicích nebo blízkém okolí. Jsme mladá 
rodina se dvěma dětmi do tří let. V Pardubicích jsme jen dočasně, než 
manžel dostuduje (ještě asi dva roky). Byt nám stačí i menší (2+1), lépe 
ale aspoň částečně zařízený, nebo i v RD. S prací kolem domu a s hos-
podářstvím případně rádi pomůžeme. 
 
Kontakt:  
KAPSOVI - 775 318 899 
Anna Kapsová [anna.kapsova@centrum.cz] 

 
Křesťanský časopis Šalamounky  

přichází s ojedinělou nabídkou:  
vyluštěte tajenku obří křížovky (20x30 polí)  

a získejte zdarma jedno z pěti  
předplatných na rok 2008!  

 
Bližší informace najdete na  

http://www.sweb.cz/salamounky. 

VÁCLAV VOSKA A JEHO 
EVANGELIUM  

V UNIKÁTNÍ NAHRÁVCE  
Z ROKU 1969 

 
Jedinečná nahrávka dosud nepublikovaných před-
nesů Václava Vosky, která patří k vrcholům jeho 
hereckého díla. V letním čísle Katolického týdeníku 
vyšla na tuto nahrávku recenze. Václav Voska vy-
práví Nový Zákon ve zdařilé úpravě Karla Šprunka 
a P. Jaroslava Kadlece propojený gregoriánskými 
chorály žalmů od skladatele Karla Skleničky. Na-
hrávka je na 6 CD s podrobným obsahem vhod-
ným pro katechety o celkové délce 375 minut. 

 
Vydavatelé: Helena a Jakub Skleničkovi 

 
Cena kompletu: 500,- Kč 

 
Možno objednat a převzít v Pardubicích  

u Kateřiny Kučerové  
či telefonicky nebo SMS na čísle 732 617 071,  

CVTV, Besední 3, Praha 1, 118 00 

RŮZ N É  

mailto:anna.kapsova@centrum.cz
http://www.sweb.cz/salamounky
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L I T URG I C K Á H U DBA  

Vážení čtenáři! 
Blíží se vánoční svátky a tak věnujme dnes pár 

slov vánoční chrámové hudbě. Co všechno se za 
těmito slovy skrývá? Na prvním místě nás pravdě-
podobně napadnou koledy. Koleda ve smyslu cho-
diti koledou je známa u Slovanů ještě před přijetím 
křesťanství. Později se koledovalo při nejrůzněj-
ších příležitostech – na Nový rok, samozřejmě o 
Velikonocích, o sv. Mikuláši, o Masopustě, o sv. 
Dorotě atd. Druhý pražský biskup sv. Vojtěch vá-
noční koledu nezakazoval, ale dal jí nový význam 
– domovy se obcházely s křesťanskými symboly a 
namísto zaříkávání se vyprošovalo Boží požehnání 
a zde jsme u kořenů písní – koled, neboť se při 
tom zpívaly zpěvy o Narození Božího syna. Po ko-
ledě chodily chudé děti, na sv. Řehoře pak kantoři 
vybírali na provoz škol a též se tak získávaly pří-
spěvky na potřeby literátských bratrstev a kůrů. 
Z těchto časů nám tedy zůstalo obrovské množství 
zpěvů od duchovních o Božím narození až po tex-
ty týkající se pouze koledování. Řada z nich byla 
později inspirací vánočních skladeb českých kan-
torů i pozdějším skladatelům až do 20. století. 

Často se mezi koledy počítají i duchovní písně, 
pocházející z barokních kancionálů, z nichž větši-
na má ale svého autora. Rekatolizace po konci tři-
cetileté války přinesla výjimečné hodnoty v podobě 
vzniku těchto kancionálů, ale především v díle hu-
debníka, básníka a jindřichohradeckého re-
genschoriho A. V. Michny z Otradovic. Patří sem 
sbírky Česká mariánská muzika, Svatoroční muzi-
ka, Loutna česká a řada chrámových skladeb, me-
zi nimi vyniká Missa Sancti Venceslai. Jeho píseň 
„Chtíc, aby spal“ se zpívá více než 300 let a téměř 
zlidověla. 

Vliv lidových  prvků a koled se projevil velmi sil-
ně v tvorbě českých kantorů od 18. století přede-
vším ve formě pastorely. To jsou chrámové sklad-
by menšího rozsahu hudebně a textově vyjadřující 
radostnou zvěst, často užívající takřka lidového 
textu. Stylově přinášejí hudbu od barokního patosu 
až k lidové průzračnosti a lehkosti klasicistního 
skladatelského slohu. Snad nejslavnějším českým 
kantorem je J. J. Ryba, ale nelze opomenout auto-
ry jako byli Š. Brixi, F. X. Brixi, J. I. Linek, J. Micha-
lička, T. N. Koutník a řada dalších, kteří ovšem ta-
ké komponovali liturgické skladby jako mše, litanie 
a podobně. Pastorální prvky nacházíme například 
ještě i ve světské tvorbě B. Smetany (ukolébavky 
v op. Hubička, pastorale v symfonické básni Blaník 
aj.). 

Další částí vánoční duchovní hudby jsou samo-
zřejmě skladby výhradně liturgické, především 
mše. Příliš se neví, že J. J. Ryba má kromě slavné 

mše vánoční „Hej mistře“ i jiné, kombinující latinský 
liturgický text s lidovým (jedna -„Jitřní“ provedena i 
na našem kůru) a jednu umělecky velmi cennou na 
čistě liturgický text. Za ostatní autory nutno vy-
zdvihnout 4 pastorální mše F. X. Brixiho, missy 
pastoralis od A. Filse, J. A. Koželuha, R. Führera, 
V. E. Horáka a mohli bychom jmenovat řadu dal-
ších velmi hodnotných skladeb. 

Mimo okruh liturgické duchovní hudby byly ná-
měty vánoční, narození Spasitele ztvárněny 
v mnoha velkých a slavných dílech jako jsou Vá-
nočním oratorium J. S. Bacha, oratorium Mesiáš 
G. F. Händela, Vánočním oratorium C. Saint-
Saënse, Vánoční kantáta A. Honeggera a mnoha 
jiných krásných hudebních dílech. 

 
Na našem kůru sv. Bartoloměje zazní o le-

tošních svátcích vánočních Missa pastoralis 
D dur F. X. Brixiho, pastorela „Hej, hej, jeden i 
druhej“ T. N. Koutníka a také vokální skladby 
A. Michny. 

 
Přeji Vám všem klidné a radostné, obohacující  

prožití svátků vánočních 
Mgr. Jiří Kuchválek 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 6/2007 

KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ  
 

pořádá sbor CANTUS AMICI  
dne 5. 1. 2008 od 17:00 hod.  

v kostele sv. Bartoloměje 
v Pardubicích. 

 
Na programu: 

 
Graduale Michala Haydna 

Vánoční mše Jana Evangelisty Kypty 
Pastores Františka Xavera Brixí 

Vánoční pastorely 
 

Sólisté:  
Blanka Jílková 

Zdena Erlebachová 
Jiří Koreček  

Miloslav Stříteský 
Varhany: 

Václav Uhlíř 
 

Prodej vstupenek:  
ó prodejna Bartolomeum ve zvonici  

u kostela sv. Bartoloměje, 
ó Informační centrum u Zelené brány 
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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 
Pondělí Setkání pro předpředškoláky p. Kučerová, tel.: 604 559 668 (od 18. 2.) 09:00 hod. 
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 

 Biblické večery fara (od 9. 1.) 19:00 – 20:00 

 Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
 Setkání deváťáků a středoškoláků fara (od 3. 1.) 17:30 – 19:00 
Pátek Ministrantská schůzka fara (od 4. 1.) 16:00 – 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Út 25.12. Slavnost Narození Páně   

St 26.12. Svátek sv. Štěpána  
- návštěva biskupa Mons. Dominika Duky kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Čt 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  
– žehnání vína kostel sv. Jana 06:30 hod. 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 28.12. Svátek sv. Mláďátek betlémských - mučedníků   
Ne  30.12.  Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů   
  Setkání u jeslí klášterní kostel  16:00 hod. 
  Setkání služebníků farnosti fara 17:00 hod. 
Po 31.12. Děkovná bohoslužba  kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

L. P. 2008 
Út 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok   
Čt 03.01. Zahájení Tříkrálové sbírky 2008   
  Bohosl. slova  a žehnání koledníků klášterní kostel 15:00 hod. 
So 05.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 06.01. Slavnost Zjevení Páně   
  „Setkání se třemi králi“ klášterní kostel,  

Pernštýnské nám. 11:00 hod. 

  Koncert klášterní scholy kostel sv. Bartoloměje 15:00 hod. 
St 09.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 10.01.  Mše sv. v Domově  důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 13.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční   
  Přijetí do katechumenátu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Žehnání lektorům kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 
  Koncert  tříkrálový kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 

  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Út 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 
Čt 17.01. Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 
Po 21.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 24.01.  Mše sv. v Domově  důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 25.01. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 03.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  „Cantate Bimbi“ salesiánské středisko 16:00 hod. 

fara - po mši sv. 9:00 hod.  

Středa Cvičení rodičů s dětmi Salesiánské středisko 09:15 hod. 

Čtvrtek  Předškoláci fara 16:15 – 17:00 

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti je 25. ledna 2008, příští číslo vyjde 3. února 2008 


