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Milé sestry, milí bratři, 
vstupujeme do Svatého týdne. 

Postní doba se chýlí ke konci. Na-
še čtyřicetidenní postní příprava na 
Velikonoce pomalu 
vrcholí. V pátek, so-
botu a neděli si bude-
me připomínat Ježí-
šovo utrpení, smrt a 
slavné vzkříšení, ta-
jemství naší spásy, 
záchrany, vysvoboze-
ní, jehož předobrazem 
bylo vyvedení Izraele z 
egyptského otroctví. 
Během bohoslužby 
slova Velikonoční vigi-
lie (bdění) na Bílou 
sobotu si stručně 
zrekapitulujeme 
dějiny spásy. Bůh 
stvořil krásný svět 
a v něm člověka, 
který však upadl 
do hříchu. Přece 
se ale našli jedin-
ci (Noe, Abra-
hám, Mojžíš, pro-
roci), kteří s Bohem 
obnovili důvěrný 
vztah, a ke kterému 
svým slovem, ale i pří-
kladem volali druhé. Na 
konci této řady starozá-
konních postav stojí Ježíš 
Kristus, který je začátkem 
nového stvoření. 

Čtyřicetidenní 
postní doba je 
příležitostí, kterou 
nám církevní rok na-
bízí, abychom obnovili 
svůj vztah k Bohu. Čtyřicet dní trval 
déšť při potopě (Gn 7,4), který měl 
spláchnout vše, čím se pokřivilo 
původně dobré stvoření. Čtyřicet 
dní setrval Mojžíš na Sinaji 
v důvěrném rozhovoru s Bohem 

(Ex 24,18), kdy mu byly sděleny 
zákony a přikázání. Jejich dodržo-
vání mělo být pro příště závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy, kterou 

Bůh s Izraelem na 
věky uzavřel právě 
na Sinaji. Také dru-
hý největší starozá-
konní muž, Eliáš, 
musel projít očis-
tou čtyřicetidenní-
ho putování pouš-

tí, než se mohl zno-
vu a nově setkal 

s Bohem na Cho-
rébu (Sinaji, 
1 Kr 21). 
A konečně Ježíš, 

ač sám Boží Syn, 
postí se čtyřicet dní 
na poušti před za-
čátkem svého ve-
řejného působení. 
Můžeme se ptát, 
k čemu vlastně do-
vedlo těch 40 dní 
postu nás samot-
né? Očistily nás od 
„špíny“, jak to uči-
nil onen déšť při 
potopě? Setkali 

jsme se s Bohem 
„tváří v tvář“ jako Mojžíš 
na Sinaji? Či nás teprve 
toto setkání čeká, za-

tímco stále putujeme 
„pouští“ poté, co 

jsme podobně jako Eliáš 
zakusili nevděčnost 
poslání Božích svědků? 
Nebo jsme prostě jen 
znovu deprimovaní nad 

tím, jak nám ta letošní postní doba 
opět proklouzla mezi prsty a jak 
vzala za své všechna naše  před-
sevzetí? Či jsme se navzdory vše-
mu snažení nakonec nedokázali 

(Pokračování na stránce 2) 
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SVĚTLO ŽIVOTA 
zbavit vzdychání po „hrncích ma-
sa“, vzpomínka na něž byla tak 
často podnětem k reptání Izraeli-
tů na poušti (Ex 16,3)? 

Nu, byli bychom na tom 
opravdu bídně, kdyby mělo zů-
stat jen u našeho snažení. Konec 
konců, bez těch „hrnců masa“ se 
tak jako tak neobejdeme. Dostali 
je i Izraelité na poušti. Bůh je pro 
jejich reptání neopustil. Utvářela 
se rozhodující zkušenost dějin 
vyvoleného národa, která se mě-
la stát „ústavou“, konstitucí Izrae-
le: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; 
já jsem tě vyvedl z egyptské ze-
mě, z domu otroctví.“ A Izraelité 
všech generací se mají nahlížet, 
jako by to byli právě oni, které 
Hospodin zachránil svou mocnou 
rukou: „Pamatuj, že jsi byl otro-
kem v egyptské zemi!“ 

I my jsme byli otroky hříchu, 
zlo mrzačilo náš život. Ale z to-
hoto otroctví jsme byli definitivně 
zachráněni krvavou smrtí našeho 
Pána Ježíše Krista. A tak rezig-
nujme na jakékoliv sebeospra-
vedlňování, třeba i formou mnoh-
dy křečovitých postních „výkonů“, 
a dopřejme si „luxus“ čiré radosti 
ze svobody Božích dětí. Požeh-
nané Velikonoce vám ze srdce 
přeje 

jáhen Martin Poláček. 

(Pokračování ze stránky 1) 

Tak znělo téma postní duchovní obnovy farnosti, která proběhla 
první březnovou sobotu odpoledne na faře. Sešlo se nás kolem 40. 
Obnova, kterou připravil a vedl salesián P. Jiří Veselý, byla rozděle-
na do tří částí. Každá obsahovala půlhodinovou přednášku, zakon-
čenou dvěma otázkami. Následující půlhodinku bylo možné věnovat 
rozjímání, tiché adoraci v kostele, modlitbám apod., případně svá-
tosti smíření. 

K první přednášce vybral P. Veselý úryvek z knihy Z. Kossakové 
„Úmluva“, kde se autorka snaží rozvést tu pasáž z Geneze, kde je 
Abram vyzván Hospodinem, aby odešel z rodného místa někam, 
kde to nezná. V druhé části bylo zamyšlení nad nedělním textem z 
Janova evangelia (9,1-41) o uzdravení slepého u rybníku Siloe. V 
poslední části byl načrtnut pohled na Kristovo božství a lidství v do-
kumentu Novo millennio ineunte. 

Otázky k rozjímání byly: Čeho bych se dokázal vzdát Bohu? Co 
bych nikdy nikomu nedal? Po čem nejvíc toužím? Čeho se nejvíc 
obávám? Co je pro mě v životě největší bolestí? Našel bych aspoň 
jednu opravdovou radost ve svém životě? A s jednou bolestí a ra-
dostí jsme také měli přistoupit k eucharistické oběti v klášterním 
kostele, ve které byla v rámci kázáni přečtena báseň - volně zpraco-
vaná část z 22. kap. Geneze o obětování Izáka. 

Cesta našeho života je cestou, kde máme počítat s Bohem. Má-
me naslouchat, co k nám mluví a podobně jako Abram se máme i 
něčeho vzdát. Na té cestě však nejsme sami, tím že potkáváme růz-
né lidi, podobně jako Ježíš na křížové cestě nebo dva učedníci do 
Emauz a máme reagovat (připomínka podobenství o milosrdném 
Samaritánovi), ale že i s námi jde Ježíš. 

(KK) 

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 
V pátek 7.3. se ve farním sále sešlo asi 30 převážně žen ze šesti křesťanských církví 

v Pardubicích, aby se společně pomodlili za obyvatele jihoamerické Guayany. 
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V sobotu 2.února, v den svátku Uvedení Páně 
do chrámu, se ve Šternberku u Olomouce konala 
Hromniční pouť matek. Na tuto pouť putují matky 
z celé republiky a tak se nás pět maminek 
z Pardubic a jedna z Dřenic rozhodlo, že se 
k těmto matkám přidáme. Ráno jsme nasedly do 
vlaku a po dvou hodinách putování jsme vystoupily 
ve Šternberku, kde se v chrámu Zvěstování Panny 
Marie tato pouť konala. Pouť začala modlitbou ra-
dostného růžence a po ní 
následovala slavnostní mše 
svatá s darováním svíce a 
ofěrou matek. Hlavním ce-
lebrantem byl Mons. Josef 
Hrdlička, pomocný biskup 
olomoucký. Po přímluvách, 
přednesených zástupkyněmi 
matek, následovalo požeh-
nání svíce a její obětování 
Panně Marii. Poté si všech-
ny přítomné matky zapálily 
své svíce a vydaly se průvodem kolem oltáře 
s Madonou. Byl to nekonečný průvod, protože pou-
ti se účastnilo téměř 500 matek. 

Starobylý zvyk obětování svíce šternberských 
žen pochází z první poloviny 18. století, kdy se 
Morava obávala pruského vpádu. Proto se 
v mnohých moravských městech konaly prosebné 
pobožnosti za odvrácení nebezpečí. 1. února 1741 
přinesly do klášterního, dnes farního kostela Zvěs-
tování Panny Marie ve Šternberku, dvě ženy vos-
kovou svíci o váze 21 liber (asi 10kg), jako oběť 
Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněné 
od nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté 
po celý rok. 

Po mši svaté následoval společný oběd 
v jídelně lesnického učiliště, které je kousek od 

kostela. Následoval rychlý úklid jídelny od stolů a 
nanesení mnoha židlí, aby mohl začít duchovní 
program – přednáška sestry Veroniky Barátové 
z komunity Blahoslavenství s názvem „Žena a mat-
ka před Boží tváří“. 

Celá pouť byla zakončena adorací před Eucha-
ristií v kostele a slavnostním požehnáním. 

P. Josef Červenka také seznámil přítomné 
s možností získání plnomocných odpustků, od této 

soboty 2. února na celý tý-
den, vyhlášených Svatým 
Otcem Benediktem XVI. při 
příležitosti 150. výročí zjeve-
ní Panny Marie v Lurdech. 
Na tuto příležitost byla do 
ambitů přinesena socha 
Lurdské Panny Marie, kolem 
které všechny maminky pro-
šly procesím za zpěvu písně 
Slyš jaký to nad řekou.. 
Cesta domů vlakem byla klid-

ná a každá z nás byla naplněna radostí a vděčnos-
tí Bohu za dar, který nám dal – naše děti. Dnešní 
doba je plná nebezpečí a nástrah, proto jsme 
nejen na této pouti s důvěrou prosily Matku Boží, 
aby ochránila své děti a naše děti a vedla je 
k Bohu, což byl i úmysl této pouti. 
 
„Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka. 

 Prosím, abys žehnal mým dětem 
a všem dětem na celém světě. 

Děkuji ti za naše děti,  
Jsou pro nás drahocenným darem. 

Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, 
zvlášť, když jsou v těžkostech…“ 

PP 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 

 
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,  
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.  
Máš-li v srdci Boha,  nic ti nechybí, 
 jeho láska stačí.  
                        (sv. Terezie z Avily) 
 
Radostné prožití svátků našeho obdarování 
obrovskou nadějí pro čas bez konce v blízkosti 
samotného Pána 
 
Vám přejí a vyprošují 
 

Vaši duchovní otcové z fary 
 
Velikonoce 2008 
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 V pátek 7. března přijela jako každý rok 
návštěva z farnosti sv. Konráda v Augsburgu. 
Byli to: manželé Helga a Norbert Ammer, paní 
Elfriede Hidensberger, paní Christa Frieder a 
manželé Knöpfle. Pan farář Karl Mair tento-
krát nemohl přijet, ale všechny pardubické 
farníky srdečně zdraví. Na setkání s nimi se 
ve farním sále sešlo mnoho našich farníků. 
Naši přátelé nám opět přivezli krásně zdobe-
nou velikonoční svíci – paškál – kterou předali 
našemu panu kaplanovi P. Tomáši Kvasnič-
kovi. Dále přivezli krabici dřevěných veliko-
nočních křížků, které rozdali všem přítomným 
našim farníkům. Na křížku je tento nápis: 

Kdo miluje: 
Jde, žije, trpí pro druhého. 

Kříž je proto berla,  
která nám křesťanům  

pomáhá na cestě  
do Božího království. 

V sobotu ráno pozdravil naše hosty také Otec 
biskup Josef Kajnek. Po společné modlitbě a 
zpěvu několika písní v kostele sv. Bartoloměje 
jim dal Otec biskup požehnání na zpáteční 
cestu domů. 
 

Manželé Matyášovi 

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  

Díky Otci Antonínovi 
a P. Vladislavovi Bro-
kešovi se ve dnech 
7. - 9.3. uskutečnilo 
víkendové setkání 
katechumenů a biř-
movanců farností 
Pardubice a Ústí nad 
Orlicí. Hlavním téma-
tem setkání bylo De-
satero Božích přiká-
zání. 
 Po pátečním 
vzájemném sezná-
mení a večerní mši 
svaté jsme v sobotu 
rozděleni do 5-ti sku-
pinek procházeli pod 
vedením našich du-
chovních pastýřů jednotlivá přikázání a diskutovali 
o nich. Po obědě jsme využili pěkného počasí k 
procházce probouzející se přírodou Orlických hor. 

Po večerním zhodno-
cení celého dne se 
nezapomenutelným 
zážitkem stala mše 
svatá při svíčkách 
v kostele sv. Matou-
še. Vrcholem celého 
víkendu byla nedělní 
mše svatá v Dešt-
ném, kterou sloužil 
P. Tomáš Hoffmann. 
K příjemnému průbě-
hu setkání přispěla i 
vesmírná kapela Ve-
ka a celý tým dobro-
volníků Vesmíru. 
 Díky Bohu a 
všem přítomným 
vzniklo krásné spole-

čenství a my jsme jen neradi odjížděli bohatší o 
nové duchovní zážitky i nová přátelství. 

M.C. 

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KATECHUMENŮ A BIŘMOVANCŮ 

HLEDÁME  
SPOLUPRACOVNICI. 

 
Od poloviny minulého roku 

je v provozu naše farní kavár-
na, která je otevřená vždy po 
nedělní mši sv. v 9.00 hod. Má 
už své stálé zákazníky, kteří si 
chvíli po mši svaté posedí, po-
povídají a v chladných dnech i 
zahřejí teplou kávou nebo ča-
jem. 

Protože se blíží čas dovole-
ných a rády bychom provoz 
„kavárny“ nepřerušily ani 
v letních měsících, hledáme 
spolupracovnici, která by nám 
pomohla. Musí to být návštěv-
nice jiné mše mimo farní v 9.00 
hod, protože je potřeba chvíli 
před koncem (cca v 9.45 hod) 
připravit  nádobí a udělat první 
várku překapávané kávy. S 
umytím nádobí a úklidem po-
mohou dobrovolnice, které při-
jdou na kávu. 

Děkujeme za ochotu. 
Za „kavární tým“ 

 
Věra Novotná 

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z FARNOSTI SV. 
KONRÁDA V AUGSBURGU. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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M I N IS T R A NT I  
POSTNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ V SEMINÁŘI 2008  

V nádražní hale duní tři páry 
nohou, které rychlostí blesku do-
bíhají vlak mířící do Prahy. Spolu 
s Martinem a Adamem vyrážíme 
na postní víkendové setkání 
do semináře. Po procházce Pra-
hou, zaregistrování a ubytování 
se nás již tradičně táhla do jídelny 
rozléhající se vůně smažených 
sýrů. Po večeři nám bohoslovci 
zahráli divadlo o novodobém Jo-
nášovi a zároveň každý z nás na-
psal na lísteček prosbu, s kterou 
sem přišel. Večer jsme zakončili 
křížovou cestou. 

O start nového dne se postara-
ly ranní chvály. Poté se nás ujal 
P. Zdenek Wasserbauer 
(spirituál), který řídil meditaci o 
evangeliu ze 4. neděle postní (Rozmluva se sa-
mařskou ženou). Meditace skončila a my jsme si 
mohli při hře zaběhat po semináři. Odpoledne si 
pro nás bohoslovci a otec rektor připravili skupinky 
s tématy: Půst a Velikonoce, Svátost smíření, Mod-
litba, Dějiny spásy, Syntéza dogmatické teologie - 
Bůh v Trojici, Hrátky s čertem, Boží zjevení na vati-
kánských koncilech, Povídání o životě v semináři, 
Povolání ke kněžství, Sexualita, Kosovo a Balkán - 
stále sud se střelným prachem?, Fotbal. Součástí 
sobotního programu byla také bohoslužba 
v katedrále v kapli sv. Václava sloužená otcem bis-
kupem Karlem Herbstem. Po mši jsme s biskupem 
měli besedu. Večer jsme započali modlitbou ne-
špor, pokračovalo se adorací, potom nastal alter-

nativní program: Adorace, Modlitba růžence, Modli-
tební stráž (drží ji bohoslovci na pokojích, za který-
mi můžete přijít a popovídat si nebo se společně 
pomodlit), Zpověď. V kapli při adoraci se četly na-
še prosby z předešlého dne. Tento duchovní večer 
jsme završili vigílií, která se konala o půlnoci. 

Nastal náš poslední den strávený v semináři. 
Ráno byly ranní chvály, snídaně a skupinky na té-
ma: Bibliodrama, Velikonoční Triduum a Diskuze o 
autoritách. Mši svatou jsme slavili v kapli s otcem 
kardinálem Miloslavem Vlkem, po níž následovala 
beseda. Obědem jsme se nakonec se seminaristy 
a ostatními kamarády rozloučili a obohaceni o no-
vé zážitky a prožitky se vydali domů. 

Lukáš 

V neděli 9. března vyrazili pardubičtí minist-
ranti na pouť do Rokole. Podobně jako minulý rok 
se i letos přidali k bohoslovcům na-
ší diecéze, kteří do Rokole putují 
každý rok v postní době, aby se 
společně s o. biskupem Dominikem 
modlili za nová kněžská a řeholní 
povolání. Těsně po poledni vyjelo z 
Pardubic 11 ministrantů a 3 řidiči - 
otec Tomáš, jáhen Míla a J. Petráš. 

Po příjezdu jsme se společně 
s bohoslovci a o. biskupem Domi-
nekem pomodlili venku křížovou 
cestu. Pak následovala mše svatá, 
na kterou se připojili též ministranti 
od P. Filipa Janáka, takže při mši 
sv. bylo u oltáře asi 20 ministrantů. Po mši pro nás 
sestry přichystaly občerstvení. Pořádně posíleni 

mohli ministranti začít hru, při které poznávali bo-
hoslovce – s tužkou a papírem běhali po parkoviš-

ti, na kterém se bohoslovci rozptý-
lili, a měli zjistit, který bohoslovec 
„pracoval jako celník a při práci 
nosil pistoli ráže 9 mm“, který 
„choval doma žraloka“, „je strojní 
inženýr“, „hrál závodně šachy“, „je 
hrozně zvědavý“... 
Jako nejlepší znalci bohoslovců 
se ukázala dvojice - Lukáš Fibich 
a Vítek Kouba. Poté jsme se 
v kapličce pomodlili s bohoslovci 
Nešpory, nabrali do flašek rokol-
skou vodu a vyrazili zpátky domů 
posilněni na těle i na duchu a 

s novými poznatky o našich bohoslovcích. 
jáhen Míla 

ROKOLE 2008 
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M L ÁD E Ž  
POLOLETKY NA VESMÍRU 

   Naše skupinka z Pardubic dorazila už ve čtvrtek 
večer. Na Vesmíru na nás čekala večeře, P. To-
máš sloužil mši, a pak jsme se seznámili, povídali 
a zahráli nějakou tu hru. Ještě ten den večer za 
námi přišel Chuck Noland (z filmu Trosečník, což 
bylo hlavní téma našeho prodlouženého víkendu) 
a povídal nám, jak je čas neúprosný a 
běží rychle dál. A víc se prý dozvíme 
až další den. 
   V pátek ráno jsme posnídali a šli 
ven. Venku byl nějaký ten sníh (a to 
my z Pardubic už ani neznáme) a 
hráli jsme hry. Sbírali v lese lísteč-
ky, běhali do kopce nahoru a 
dolů… trochu náročné, ale moc 
fajn. Chvíli po tom jsme hráli ještě 
jednu hru venku mezi chatkami - Pirá-
ti. Vyčerpáni jsme uvítali oběd a po 
pomoci s úklidem nás čekal báječný odpo-
lední klid. Odpoledne přišel opět Chuck a po-
věděl nám více k tomu, co včerejšího večera za-
čal. Hlavní odpolední hra byla úžasná. Měli jsme 
něco přes hodinu, abychom stihli co nejvíce aktivit 
– všechno na čas. Běhání kolem chaty, výdrž pod 
vodou, doručování dopisu a našla se i matematika, 
kvíz nebo třeba skládání puzzlí. Po vyhlášení nej-
lepších výsledků jsme se připravovali na mši sva-
tou. Potom jsme se najedli a večer podle popisu 
ostrova, který jsme dostali od Chucka, ve skupin-
kách vytvořili mapy. Někdo ostrov kreslil, jiní dělali 
plastiky. V pozdnějších hodinách byla večerní ado-
race. Byla vystavena Nejsvětější svátost… tma, jen 

světlo svíček… moc krásné.  
   Když jsme v sobotu ráno všichni hladoví dorazili 
do jídelny, našli jsme jen prázdnou místnost bez 
stolů, židlí, jídla… prostě nic. Jen Chuck seděl 
uprostřed jídelny s kokosy a řekl nám, že obstarat 

si jídlo bude náročné. Bylo schované různě po 
chatě a když jsme ho našli a začali s chutí 

jíst, doporučili nám, ať se hodně 
najíme, že oběd bude všelijaký. 
Nasytili jsme se a dostali pokyny k 

venkovní hře za účelem získání po-
travin na oběd. Bylo to trochu složi-
tější, takže raději nebudu popiso-
vat, protože i nám trvalo poměrně 
dlouho hru pochopit. I nepřátelská 
družstva si ale mezi sebou pomá-
hala a tak jsme společnými silami 

vybojovali „oběd“. Dostali - resp. 
vybojovali jsme si chléb, tvaroh, rybič-

ky, cibuli a pár dalších drobností a k obědu jsme 
si sami ukuchtili rybičkovou pomazánku. Všem 
nám moc chutnala i proto, že jsme na ní měli 

velkou zásluhu a že to byl jediný oběd. Odpoledne 
měl P. Petr Šabaka připravené krásné povídání na 
téma přátelství. Musím sama za sebe přiznat, že 
mi došlo spoustu věcí a ujasnila si své priority. 
Když skončilo témátko, čekal nás úkol postavit 
z různých materiálů lodě. Po bohoslužbě a vydatné 
večeři (guláš a navíc konečně u stolů J) se promí-
tal celý film Trosečník. Potom jsme povídali o tom-
to filmu a nakonec v kruhu poprosili a poděkovali 
Bohu každý za co chtěl. Než jsme šli individuálně 

hrát stolní hry, chytli jsme 
se ještě za ruce a poslali 
si pozdrav na dobrou noc 
(na to opravdu moc ráda 
vzpomínám, byl to upřím-
ný výraz přátelství, o kte-
rém jsme celý víkend to-
lik mluvili). 
   V neděli jsme po snída-
ni společně odešli do 
Deštné do kostela, kde 
se světily hromničky. Po 
obědě už jsme se poma-
lu, ale jistě začali rozjíž-
dět domů. 
   Na tyto pololetní prázd-
niny určitě jen tak neza-
pomenu. Byly opravdu 
krásné díky báječně při-
pravenému programu a 
také díky všem, kteří tam 
byli. 

Terka Demlová 
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M L ÁD E Ž  
VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V CHOTĚBORKÁCH 

V pátek 22. února se konalo vikariátní setkání 
v Chotěborkách. Část účastníků jela autem a část 
vlakem. Celkem nás bylo asi 12 mládež-
níků s Otcem Tomášem. Na místo jsme 
dorazili v pátek odpoledne. Když jsme se 
ubytovali, tak byla mše svatá v místním 
kostele. Poté následovala večeře. Po 
večeři jsme měli křížovou cestu v přírodě 
se svíčkami. Bohužel všem zhasly. Před spaním 
jsme se společně pomodlili a šli spát. Ráno po ran-
ních chválách a po snídani byla dobrovolná roz-
cvička. Během dopoledne dorazil za námi na ná-

vštěvu ThMgr. P. Mariusz Robak, MSF z trutnov-
ského vikariátu, který si pro nás připravil katechezi 

a po ní se s námi  naobědval. Ve 13 hodin 
jsme šli hrát hru do lesa. Hra spočívala 
v tom, že nás po jednom zavedli se zavá-
zanýma očima k nějakému libovolnému 
stromu v lese, pak nás vyvedli z lesa a my 
měli poznat, který to byl strom. Všichni si 

svůj strom našli. V 15 hodin byla mše svatá a ná-
sledoval odjezd domů. Vikariátní setkání se nám 
velice líbilo. 

Vojta a Adam 

Gen Rosso je hudební skupina svobodných kluků, 
rozhodnutých žít pro jednotu světa v hnutí Fokolá-
re. Skládá se asi z dvaceti členů z deseti zemí svě-
ta, např. Brazílie, Filipíny, Itálie, Tanzánie, Polsko 
a další. 
S muzikálem Streetlight objíždějí mnoho zemí v 
rámci projektu „Silní bez násilí“. Přijedou na vybra-
nou ZŠ, kde týden pobývají s dětmi, povídají 
s nimi, mají nějaké přednášky, tancují spolu a zpí-
vají. Na závěr tohoto týdne je uspořádaný koncert, 

kde Gen Rosso vystupují s muzikálem Streetlight, 
do kterého jsou zapojeny i děti. 
Streetlight je pravdivý příběh o gangu v Americe. 
Dochází zde k rozhodování hlavního hrdiny, zda 
se mstít nebo odpustit a mít rád. Muzikál končí za-
střelením kluka, který odmítal pomstu, ale zároveň 
obrácením jeho nejlepšího přítele, který se rozhod-
ne převzít jeho ideály a žít tak jako on. 
Gen Rosso hráli tento muzikál nejdříve 21. 2. 
v Praze. Dorazilo kolem 1 000 lidí. Byla jsem tam, 
a díky neopakovatelnému zážitku jsem doufala, že 
se najde nějaká možnost vidět i rozšířené předsta-
vení v Brně. Do Brna jsme nakonec jeli – bylo nás 
z Pardubic a okolí celkem 12. V šest hodin začal 
program v hale Vodová v Brně. Večerem provázel 
známý moderátor Aleš Juchelka (pořad EXIT 316 
– pozn. aut.). Nejprve měly připravený program 
děti ze ZŠ Gajdošova Brno a potom Gen Rosso 
s dětmi představili zmiňovaný muzikál Streetlight. 
Měli obrovský úspěch. V hale byla skvělá atmosfé-
ra díky více než 2 500 lidem, kteří dorazili. Musím 
sama za sebe říct, že to bylo fascinující, dojemné 
a opravdové. Myslím, že to muselo na každého 
zapůsobit. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost 
muzikál vidět dokonce dvakrát. Doufám, že se to 
líbilo i ostatním. 

Terka Demlová 

GEN ROSSO V BRNĚ 
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M L ÁD E Ž  

CO SE DĚJE U SOUSEDŮ? 
 
Není nutné stahovat žaluzie a po tmě šmátrat 

ve skříni pro dalekohled, chcete-li vědět, co je no-
vého u sousedů. Stačí jen dočíst následující člá-
nek a případně zabrousit na webík, abyste se do-
zvěděli to, co Vám autor tohoto článku zatajil. Ně-
kteří z Vás již určitě tuší, že se dovíte, co je nové-
ho u našich Ausburgských sousedů. Daniela Volfo-
vá pro vás připravila zprávy ze školky, článek o 
dětském biblickém dni a také duchovní slovo P. 
Maira o postní době. Markéta Rohlíková nabízí po-
hled zpět na farnost sv.Konráda, rekapitulaci akcí v 
minulém roce a další drobné články monitorující 
prožívání postní doby v naší partnerské farnosti.  
Připomínka pro sklerotiky: Najdete nás na 
www.farnost-pardubice.cz odkaz Augsburg. 

    mr 

V neděli 3. 2. 2008 se uskutečnil 5. ročník zpěvácké soutěže pod názvem Cantate Bimbi. Soutěžilo 
16 dětí ve věku do 11 let. Soutěž zorganizovalo salesiánské středisko mládeže. 

Hlavní podíl na ní mají nejstarší členové scholy z kaple svatého Václava, kteří nacvičovali s dětmi 
před tím několik odpolední písničky, které si děti vybraly. Bylo to moc hezké, děti se potěšily i z tom-
boly, která nadělila spousty cen. Rodiče spolu s dětmi a celou farností zažili hezký čas s příjemnou 
hudbou.  
Celé setkání moderoval pardubický herec Josef Pejchal. 

JP 

SBÍRKY V ROCE 2008 
 

Svatopetrský haléř 24. února 
Plošné pojištění (1) 16. března 
Bohoslovci   13. dubna 
Potřeby diecéze  01. června 
Církevní školství  14. září 
Misie    19. října 
Diecézní Charita   02. listopadu 
Plošné pojištění (2) 30. listopadu 

CANTATE BIMBI 

AU G S BU RG S KÉ  O KÉ N KO  

http://www.farnost-pardubice.cz
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S A L ES I Á NI  
MARTIN POLÁČEK 

Před 37 lety jsem se narodil v Uherském Hra-
dišti, odkud jsme se ale záhy - my tři sourozenci 
(sestra, já a brácha) s rodiči - stěhovali do Lovčic u 
Kyjova. Tak jsem vyrůstal na „dědině“ v klasických 
klukovských hrátkách. Protože mi to „pálilo“ v ma-
tematice, šel jsem zkusit štěstí na matematický 
gympl do Bílovce. Tak jsem jez-
dil čtyři roky na sever Moravy. 
Víc než matika mě však přitáhla 
fyzika, především zásluhou jed-
noho profesora z olomoucké 
univerzity, který nás v rámci se-
mináře seznamoval s taji kvan-
tové fyziky. A tak jsem spolu s 
několika kamarády odešel do 
Prahy na fakultu jaderného a 
fyzikálního inženýrství. 

Tenkrát jsem rozhodně o ně-
jakém duchovním povolání ani 
neuvažoval. Pocházel jsem z 
tradičního moravského prostře-
dí, navíc do kostela chodil jenom 
táta, tak nebylo divu, že zvláště 
na vysoké se u mě vztah k víře 
téměř vytratil. Leč cesty Boží 
jsou nevyzpytatelné! Po jistých 
životních peripetiích jsem se na začátku čtvrtého 
ročníku seznámil s mladými ze „spolča“ vysoko-
školáků a začalo mé opravdové obrácení. Do té 
doby jsem netušil, že žitá víra může být něčím tak 
sympatickým a životným. Pravidelně jsme se spolu 
scházeli, modlili se, vyměňovali názory, nespouta-
ně se radovali při různých akcích. Něco mi tam 
však stále ještě scházelo. A tak jsem vyprovokoval  
aktivitu pro děti z dětského domova v Klánovicích. 
Jezdili jsme tam a pomáhali dětem hodnotně trávit 
volný čas. Impulsem k tomu mi byl článek v salesi-
ánském časopise AD.  

Vysoká škola skončila, myslel jsem si, že kvan-
tová optika bude mým celoživotním osudem, a tak 
jsem pokračoval v doktorátě na VUT v Brně. Jenže 
po roce se dostavilo velké neuspokojení. Studium 
jsem přerušil, odešel na civilní službu na Velehrad, 

abych se již k milované fyzice více nevrátil.  
Na Velehradě jsem poznal P. Karla Weichsela, 

jezuitu tělem i duší. A jeho zásluhou jsem měl tu 
čest prožít opravdu poctivé čtyřicetidenní Ignacián-
ské exercicie. A jejich výsledek? Doposud roztříš-
těná mozaika mého dosavadního života se posklá-

dala a já věděl, že chci naplnit 
svůj život službou těm nejpotřeb-
nějším, nejopuštěnějším mladým 
lidem, takovým, jaké jsem po-
znal v domově v Klánovicích a o 
jaké se staral také Don Bosko. 
Až později jsem se dověděl, že 
kamarád, který vedl naše vyso-
koškolské spolčo, a který mi půj-
čil životopis Dona Boska (úplně 
mě nadchl), svého času také 
koketoval se salesiány.  
Civilní služba skončila, já odešel 
do salesiánského aspirantátu v 
Sebranicích, v roce 2000 jsem 
složil první sliby a odešel do 
Českých Budějovic, kde jsem 
začal studovat teologii, abych 
mohl být knězem. Během času 
jsem zjistil, že v Pardubicích pra-

cuje salesián Jiří Křemeček ve prospěch dětí z dět-
ských domovů. A protože pan provinciál nic nena-
mítal, abych mu v této činnosti pomáhal, poslal mě 
právě sem. Na začátku února jsem úspěšně ukon-
čil studia teologie a v sobotu 16. února jsem byl v 
kapli sv. Václava vysvěcen na jáhna. 

Nadále zůstávám člověkem z masa a kostí, kte-
rý má rád dobré víno, výtvarné umění všeho dru-
hu, stejně tak pohyb na zdravém vzduchu (ať už 
na kole, na běžkách, v kánoi nebo pěšky) a ze 
všeho nejvíc si cením, když si na sebe lidi udělají 
čas a prožijí spolu pár hezkých chvil. A tak se také 
těším, že se najdou příležitosti, kdy se spolu bude-
me setkávat a vzájemně se poznávat. 

Váš jáhen Martin Poláček. 

BLAHOPŘEJEME 
 
15.3. - sv. Josef 
13.4.1920 - * Mons. Karel Otčenášek 
18.4.1949 - * Mons. Josef Kajnek 
26.4.1943 - * Mons. Dominik Duka 

INZERÁT NA BYDLENÍ 
 
Mladá věřící rodina (očekávající přírůstek) hledá 
bydlení v Pardubicích a v blízkém okolí (byt 3+1, 
nebo část v domečku) a to formou koupě nebo 
pronájmu. 
 
Kontakt: Mgr. Libor WAWRZACZ 
Telefon mob.: 603 421 218 



10 

D U C H OV N Í  H U D BA  

Vážení čtenáři, 
dnešní vydání našeho Občasníku již spadá do 
bezprostřední blízkosti velikonočních svátků. 
Vycházím z toho, že ač je Triduum – Třídení 
centrem celého církevního roku, probíhá pouze 
jednou za rok a nebude snad na škodu si někte-
ré věci připomenout. 
Velikonoční Triduum – Třídení, začíná večerní 
mší svatou na Zelený čtvrtek a končí nešporami 
– podvečerní modlitbou na neděli velikonoční 
(slavnost Zmrtvýchvstání Páně). Dopoledne na 
Zelený čtvrtek slouží biskup v katedrále spolu 
s kněžími diecéze mši se svěcením olejů, uží-
vanými při udělování svátostí, a večerní mše je 
připomínkou poslední večeře Páně. Při této mši 
se zpravidla zpívá hymnus Lauda Sion Salvato-
rem, v kancionále parafrázovaný českou verzí 
Sione chval Spasitele č.717 (u nás B), naposle-
dy zazní při Gloria zvony a varhany, ty se do 
sobotní Vigilie odmlčí. Při obřadu mytí nohou 
předepisuje misál zpěv antifon. Mše končí pře-
nesením Nejsvětější svátosti mimo hlavní oltář, 
přitom možno zpívat hymnus Pange lingua sv. 
Tomáše Akvinského – Chvalte ústa (kancionál 
č. 705 nebo 704). 
Velký pátek je spolu s Bílou sobotou neliturgic-
kým dnem – neslaví se liturgie. Centrem obřadů 
Velkého pátku jsou samozřejmě pašije podle 
sv.Jana a obřad uctívání sv.Kříže. Při něm zpí-
vá sbor výčitky – Popule meus (Lide můj, co 
jsem ti učinil), buď chorálně, jednohlasně nebo 
některou skladbu vokálně – polyfonní na tento 
text - (např. od G.P.Palestriny), eventuálně jiný 
vhodný zpěv nebo č. 317 z kancionálu. 
Velikonoční vigilie začíná požehnáním ohně, 
přípravou svíce a přenesením světla v průvodu 
do kostela, přitom odpovídáme na zpěv kněze - 
Světlo Kristovo – Sláva tobě, Pane. Velikonoční 
chvalozpěv – Exultet zpívá od ambonu jáhen a 
po následujících sedmi čteních z Písma zpívá-
me odpovědi k responsoriálním žalmům, před-
nášenými scholou. Po posledním čtení ze Sta-
rého zákona předzpívá kněz nebo schola Sláva 
na výsostech Bohu, při rozeznění zvonů a var-
han navazujeme na zpěv scholy, tak jak jsme 
zvyklí. Dalším důležitým momentem je křestní 
bohoslužba, kdy zpíváme odpovědi k litaniím ke 
všem svatým. Ostatní zpívané části při svěcení 
vody zpívá schola. Mše pokračuje udělením 
křtu a obnovou křestního vyznání, při přípravě 
darů se většinou zpívá lidový zpěv z Kancionálu 
č. 401, zde prosím věnujte dostatečnou pozor-
nosti tempové a rytmické jednotě zpěvu našeho 
shromáždění. Při závěrečném propuštění Ite 

missa est (Jděte ve jménu Páně) se nyní a po 
celý oktáv velikonoční přidává ještě Aleluja, Alelu-
ja. Závěrem se může zpívat Regina coeli laetare 
– v Kancionále č. 407 – Vesel se nebes Královno. 
Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - je-li 
kropení lidu svěcenou vodou, zpívá schola hym-
nus Vidi aquam (Viděl jsem pramen vody). Slav-
ná mše svatá má před evangeliem předepsanou 
sekvenci Victimae paschali laudes a po ní zpěv 
velikonočního Aleluja. Česká verze sekvence je 
v kancionále č. 406. Zpravidla bývá tato slavná 
mše zpívaná a ani letos neuděláme výjimku – za-
zní Missa brevis C dur (Orgelsolomesse), jak pro-
zrazuje název s varhanním sólem a překrásným 
sólovým  pěveckým kvartetem v Benedictu. Je to 
hudba prozářená životním jasem, nadějí a rados-
tí. 
 
Jménem všech varhaníků, zpěváků a hudebníků 
Vám všem přeji opravdu radostné a krásně     
prožité velikonoční svátky 

Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 1/2008 

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST  
V PARDUBICÍCH. 

POZVÁNKA 
 

10. VÝROČÍ FARNOSTI 
 

oslavíme 
SVATOU LITURGIÍ NAŠEHO OTCE  

JANA ZLATOÚSTÉHO 
 

5. dubna 2008 
v chrámu Panny Marie Sedmibolestné 

v Pardubicích „u kostelíčka" 
 

v 10:00 hod SVATOU LITURGIÍ česky 
v 16:00 hod  AKAFISTEM k Panně Marii. 

 
Účast přislíbil o. biskup Ladislav Hučko. 

Zveme všechny věřící i příznivce 
cyrilometodějské tradice. 

 
o. Antonín Sokol, administrátor. 
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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 16:30 – 17:15 
 Setkání deváťáků a středoškoláků fara 17:30 – 19:00 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 – 17:45 

DALŠÍ AKCE 
Ne 16.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

Obřady SVATÉHO TÝDNE DLE ROZPISU  
Po 17.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Út 18.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

St 19.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
Čt 20.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 21.03. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 
So 22.03. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:30 hod. 

  Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00 - 18:00 
Ne 23.03. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
  Žehnání pokrmů   
Po 24.03. Návštěva Mons. Dominika DUKY kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 
Po 31.03. Slavnost Zvěstování Páně - pouť klášterní kostel 16:00 hod. 
Čt 03.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 05.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  10. výročí řeckokat. farnosti - SLAVNOST kostelíček 10:00 hod. 
Ne 30.03. Začíná letní čas   
St 09.04. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 11.04. Koncert - Chrámový sbor z Francie kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 
So 12.04. Diecézní setkání ministrantů Ústí nad Orlicí  
  Výlet pro děvčata Ústí nad Orlicí  
Ne 13.04. Neděle Dobrého pastýře - sbírka na bohoslovce   
  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Út 15.04. Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00 hod 
Čt 17.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 18.04. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 20.04. Mše sv. v rámci Sjezdu KDU-ČSL (Mons. D. Duka) kostel sv. Bartoloměje 08:00 hod. 
Pá 
Ne 

25.04. 
27.04. Teenagers - víkend pro mladé Vesmír  

So 26.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchu  Libice  
Ne 27.04. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   


