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etošní mariánský měsíc je 
bohatý na církevní svátky. 
V první jeho půlce jsme 

slavili Slavnost SESLÁNÍ DUCHA 
SVATÉHO a v té druhé Slavnost 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Slavnost 
TĚLA A KRVE PÁNĚ a budeme 
slavit ještě NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE 
JEŽÍŠOVO. 

Pro některé naše stu-
denty je také tento 
mariánský měsíc 
výjimečný. Bu-
dou končit 
s t ř e d n í 
školy, učiliš-
tě a mladí vy-
kročí do života 
nebo podstou-
pí přijímací 
zkoušky na 
další školy, 
které jim na-

směrují jejich životy. Vyprošujme 
jim dary Ducha svatého: dar vědě-
ní, dar moudrosti a rozumu a dar 
síly, statečnosti a vytrvalosti. 

Dar vědění je suma moudrosti a 
poznání, která je plodem práce ce-
lých generací a ke které máme 
každý svou prací přispět. K tomu 
jsme dostali potřebné hřivny, k to-
mu dostáváme i potřebný čas. Ni-
kdo své schopnosti nedostal jen 
pro sebe, dostal je ke službě dru-
hým. Největším nepřítelem daru 
vědění je mechanické hromadění 
vědomostí bez posvěcujícího vlivu 

Božího. Pouhé archivování. Věda 
se pak stává řemeslnou rutinou, 
která všechno tvůrčí dusí. 

Moudrost vidí věci světa tak, jak 
je vidí Bůh. Moudrost nelze nastu-
dovat, lze si ji jedině vymodlit. Dar 
rozumu se týká našich otázek 
„jak?“ a „proč?“. Začneme-li se tak-
to ptát, dojdeme k důvodu a účelu 

věcí. Nebojme se 
klást si tyto otáz-

ky všude – 
v přírodě i 

ve světě. 
Dar síly, 

s t a t e č -
nosti a vytr-
valosti po-
máhá dojít 
až na ko-
nec naše-
ho snaže-
ní. Něco 

začít se nám občas podaří. Těžší 
je vydržet. Vytrvalost je cosi nad-
přirozeného. Nepodlehnout vlivu 
prostředí – to bez Ducha svatého 
nejde. Život nikdy není přímočarý. 
Mnohdy zažíváme únavu, krize. Je 
to přirozené, není třeba nad sebou 
lámat hůl. 

Vyprošujme si Dary Ducha sva-
tého a darujme je ostatním. Mysle-
me v tento čas na všechny, kteří 
vstupují do dospělosti a potřebují i 
naši pomoc. 

Jáhen Josef  

www.farnost-pardubice.cz 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 15. KVĚTNA 2008  

Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbel-
ský. 
4 Nejprve se probraly akce z minulého měsíce. 

Ranní vigilie o Velikonocích u sv. Jana (70 - 
80 lidí) se vydařila, bude dobré ji uskutečnit i 
příští rok. 

4 Májové pobožnosti vyšly z možností jáhnů, 
nutná je větší informovanost věřících, příp. jiné 
řešení. 

4 Setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bylo 4 x 
vždy v neděli. 1. sv. přijímání bude v neděli 25. 
května v 10:30 hod. u sv. Bartoloměje. 

4 Týden vzájemného poznání a porozumění 
v Hradci Králové (12. - 18. května) je náročná 
akce a je na ní nutná celoroční příprava. Cel-
kové hodnocení je kladné a zviditelňuje misijní 
práci v ekumenické rovině. 

4 Diecézní setkání dětí s biskupem (sobota 17. 
května) bude hravou formou provádět středo-
věkými církevními dějinami (Marie Zimmer-
mannová), na závěr setkání mše sv. s otcem 
biskupem. 

4 Den rodin a dětský den  u salesiánů bude 
v režii farnosti - program bude ve Zpravodaji. 
Je koncipováno jako setkání věřících 
z různých pardubických kostelů. Stále se hle-
dají pomocníci pro dopolední „hlídání“ dětí při  
programu pro rodiče. 

4 V sobotu 14. 6. se uskuteční Den o řeholním 
životě pro rodiče a děti v Kutné Hoře – doporu-
čeno jako výlet pro rodiny. 

4 Pernštejnská hrobka – TV Ostrava bude natá-
čet v polovině měsíce června v kostele sv. 
Bartoloměje, program bohoslužeb zůstane za-
chován. 

4 V úterý 17. června proběhne v naší farnosti 
Generální vizitace. Obsahem je setkání jak 

s duchovními, tak s věřícími, které proběhne 
po večerní mši svaté v kostele sv. Jana. Ná-
sledně bude setkání na faře s pastorační a 
ekonomickou radou. 

4 O slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v úterý 
24. června v 18 hod. bude posvěcen během 
bohoslužby nový oltář. 

4 V sobotu 28. června je kněžské svěcení jáhna 
Míly Brhela v Hradci Králové.  „Pardubická pri-
mice“ bude v neděli 29. června v kostele sv. 
Bartoloměje v 16 hod. 

4 O poutní slavnosti sv. Bartoloměje v neděli 24. 
srpna v rámci bohoslužby v 09.00 hod. budou 
žehnány zvony a potom poutní slavnost na 
farní zahradě. Účast na této slavnosti potvrdil 
apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. 

4 V září budou dny evropského dědictví – far-
nost je přizvána k realizaci (otevření kostelů, 
přednáška a koncert, příp. prohlídka nových 
zvonů) 

4 Stavební činnost – během prázdnin bude do-
končena fasáda na faře, u sv. Jiljí se pokraču-
je, snad bude hotovo do poutě (3.9.) 

4 V Mikulovicích v kostele sv. Václava budou 
pokračovat stavební práce, konkrétně oprava 
podlahy a elektroinstalace. 

4 Informace z Charity: Bc. Karel Tajovský nabízí 
možnost dovážení věřících do kostela, zatím 
nejsou zájemci. Je nutné rozhlásit hlavně ve 
vesnicích, je na tuto službu dotace, bylo by 
dobré ji využít. Je možné svážet i vozíčkáře. 

4 P. Kvasnička informoval o česko – slovenském 
setkání na Velehradě, které bude ve dnech 16. 
-  17. července. 

 
Příští setkání PR bude ve čtvrtek 11. září.. 

Zapsala: Věra Novotná 

11. května na slavnost Seslání Ducha sva-
tého přijalo 12 biřmovanců v kostele 
sv. Bartoloměje z rukou pana biskupa 
Mons. Josefa Kajnka svátost biřmo-
vání. 
Tomuto slavnostnímu okamžiku 
předcházela osmiměsíční  příprava, 
kdy jsme se za laskavého vedení Ot-
ce Antonína snažili hlouběji pronikat 
do Božích tajemství. Vrcholem přípravy 
se stala svatodušní vigilie v předvečer udí-
lení svátosti biřmování v kostele sv. Jana 
Křtitele s prosbami o dary Ducha svatého a 
rozjímáním nad nimi. Po uvedení každého 
daru byla na oltáři zapálena jedna svíce a 
zazpívána píseň „Veni Creator spiritus“ za 

hudebního doprovodu jáhna Míly. Velmi půso-
bivé bylo zapálení svící všech přítomných 

a společné prosby a díky. 
Samotná slavnost byla nezapomenutel-
ným zážitkem nejen pro nás, kteří jsme 
svátost biřmování přijali, ale i všech, 
kteří se slavnosti zúčastnili a sdíleli 
s námi naši radost. 
 

Duchu svatý osviť mě, když nevím, co 
mám dělat, veď mě, když přemýšlím, jak 

dál, posilni mě, když zemdlévám, utěš mě, 
když mám v srdci smutek. 

Duchu svatý, buď světlem mého života. 
M.C. 

BIŘMOVÁNÍ – 2008 
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M L ÁD E Ž  
SETKÁNÍ TEENAGERŮ 

Milí čtenáři, již předem Vás vítám na začátku 
mého článku na téma: „Setkání teenagerů“, které 
se konalo na Vesmíru. 

Cesta tam pro mě byla příjemná a věřím, že i 
pro ostatní cestující byla taktéž příjemná jako pro 
mě nebo i lepší J. Po příjezdu jsme se zaregistro-
vali a šli na večeři, kde jsme také byli seznámeni 
s programem na tehdejší večer. Po večeři jsme se 
šli mrknout na své 
pelechy, kde jsme 
měli trávit spánek a 
odpočinek. Večer 
jsme všichni zašli na 
mši svatou, která se 
konala na Vesmíru, 
poté jsme si zahráli 
také i různé hry, pře-
vážně seznamovací- 
Nejlepší byla ta po-
slední hra, aspoň pro 
mě, i když se na kon-
ci ukázalo, že jsem 
vůbec nepochopil 
pravidla. Přesto jsem 
to, myslím, zvládl dobře, protože jsem se díval na 
hráče a u toho mluvil s jinými. Úplně večer jsme 
dostali volno, mohli jsme hrát různé hry, povídat si 
s přáteli nebo jiné akce, ale pouze do půlnoci, pro-
tože to právě začala večerka. Ráno jsme se všich-
ni probudili a setkali se u snídaně, kde nás sezná-
mili s programem na tehdejší den, byli jsme rozdě-
leni do skupin, které se zúčastnily různých akcí, 
například Hry-tato hra spočívala v tom, že se mu-

sela celá skupina dostat na určitá stanoviště a tam 
splnit úkol od vedoucího, přičemž museli sebou 
nést kbelík vody, který nesměli rozlít a k tomu ještě 
nést neurčitou osobu tak, aby neudělala ani jeden 
krok a k tomu ještě vymyslet básničku nebo scén-
ku na určitá slova. Po splnění všech úkolů a navrá-
cení všech skupin, jsme se konečně naobědvali. 
Potom se děly i další akce, kterých jsem se ale ne-

zúčastnil - z důvodu 
tvrdého odpočinku-
spánku J. Večer se 
představovaly vymyšle-
né básničky a scénky, 
poté se šlo na mši sva-
tou do kostela Sv. Ma-
touše na hřbitově. Po 
mši se většina odebrala 
do střediska nebo do 
svých chatek, ale jedna 
skupina dobrovolníků 
se vydala na malý noč-
ní běh, při kterém kaž-
dý běžel svou meto-
dou. Po návratu jsme 

se rozloučili a šli se uložit ke spánku. Ráno jsme 
se opět setkali všichni u snídaně, kde nás obezná-
mili s posledním programem - úkolem na zbytkový 
čas, udělat projekt ve skupině na určité téma, ještě 
před prvním odjezdem jsme si zareprezentovali  
své projekty, poté jsme se začali pomalu balit a i 
loučit, protože se již nachýlil čas na cestu domů. 

 
Viktor K.  

ČARODKY 2008 ANEB PARDUBICKÁ MLÁDEŽ V MIKULOVICÍCH 
Ve středu to začalo! 
A bylo co dělat! V Mikulovicích se na tamější 

faře horlivě připravovalo už v úterý odpoledne. Trá-
va se sekala, koberce se luxovaly, jídlo se chysta-
lo. 

Ve středu v 18:00 už se začali dopravovat první 
účinkující. Jelikož to byly čarodky, jedna věc tam 
chybět nesměla. Můžete třikrát hádat :-) ! Oheň 
hořel po celou dobu akce. A u něj se vždycky děly 
ty hlavní okamžiky. Nejprve byla představovačka. 
Dorazilo sem okolo 30 lidí, za což jsem hrozně rád. 
Díky všem tam neustále vládla dobrá nálada. Poté 
se hrály nějaké hry, například zahrát krátké před-
stavení na určité téma v určitém žánru. Mohu uvést 
třeba geniální kombinaci baletu na téma vyloupení 
banky :-D Super!!  

Během večera u ohně neustále zněly naše krás-
né české písničky doprovázené hraním na kytaru. 
Ale chvíli byly slyšet i jiné nástroje, jako třeba flét-

na nebo varhany :-) . Zároveň zaznělo i několik děl 
od našeho skvělého génia Járy Cimrmana.  

Na konci večera jsme se s těmi, co nepřespáva-
li, rozloučili a my ostatní jsme si šli pomalu připra-
vovat naše spacáky. Na přespávání zde zůstalo 
asi patnáct lidí. Ještě předtím samozřejmě nechy-
běla modlitba.  

Ráno po náročném probouzení ;-) následovala 
snídaně. Ti, co bohužel spěchali, odešli hned po 
ní. Zbytek lidí začal dávat do pořádku faru. Na kon-
ci si pak ještě společně a radostně zazpívali pár 
písniček. 

A tak skončila akce čarodějnic na mikulovické 
faře. Všichni si ji užili. Po celou dobu vládla skvělá 
nálada a zábava. Bylo to fakt suprový!!!! Děkuju 
všem, co přišli a také těm, co se podíleli na přípra-
vě!! Tak se těšte zase za rok na další čarodky!!!! 

 
Marek P. 
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S V Á TO S T K NĚŽ S T VÍ  

 
 

Neříkej: Jsem ještě příliš mladý, neboť 
 kamkoli  tě pošlu, půjdeš, a vše, 

co ti rozkážu, budeš mluvit.  (Jer 1,7) 

 
S radostí oznamuji, 

že přijmu prostřednictvím otce biskupa Dominika Duky 
 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 
 

v sobotu 28. června 2008 v 9.30 hodin 
v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové. 

 
 

 
Za dar povolání chci poděkovat společně s Vámi slavením 

 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ 
 

v sobotu 5. července 2008 ve 13.30 hodin 
v kostele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. 

 
 

Miloslav Brhel 
Kostelní 92, 530 02 Pardubice 

 

Za dar kněžství chci 
společně s Vámi poděkovat také 

v Pardubicích při 
 

„PARDUBICKÉ PRIMICI“ 
 

v neděli 29. června 2008 
v 16.00 hodin 

v kostele sv. Bartoloměje. 
 

 
 

Po mši svaté Vás srdečně zvu na 
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
 

na farní zahradu, kde bude připraveno pohoštění. 
Zde budu také udělovat novokněžské požehnání. 

 
 

Miloslav Brhel 
Kostelní 92, 530 02 Pardubice 

brhelmil@centrum.cz 

mailto:brhelmil@centrum.cz
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RO D I N Y  

VI. DEN RODIN A DEN DĚTÍ 

My, účastníci nedělní desáté  
v Klášterním kostele,  

vyzýváme vás,  
účastníky nedělní půl deváté a desáté 

 u Salesiánů,  
(a případně i Vaše přátele a známé)  

ke sportovnímu souboji.  
 

Nechť se i pro tento rok utkáme ve fotbale,  
(odveta je spravedlivá věc) 
a to ve třech kategoriích: 

 
děti a mládež do 12-ti let 

mládež a svobodní  
nad 12 let 

ženáči a Otcové. 
 

Termín konání navrhujeme na  
31. května 2008  

na vašem hřišti v rámci konání  
Dne rodin a Dne dětí 

po odpolední mši svaté v 16.00 hod.  
 

Další podrobnosti dohodneme v případě, 
že přijmete tuto naši výzvu.  

Pokud tak neučiníte do 13. dubna 2008,  
bereme, 

že jste dostali strach a souboj vzdáváte. 
 

 Za tým FC Klášter 
               Antonín Forbelský 

 
* Dáno léta Páně 2008, v den poutní slavnosti 

– Slavnosti Zvěstování Páně * 

My, účastníci nedělní půl deváté a desáté  
u Salesiánů 

(a samozřejmě i naši přátelé a známí) 
přijímáme výzvu vás 

účastníků nedělní desáté  
v Klášterním kostele 
(tušíme že také nejen) 

ke sportovnímu souboji. 
 
Vaše výzva nás zastihla na cestě do 

Emauz a snad se tedy neprokáže naše nechá-
pavost, nýbrž naopak naše srdce zahoří nad-
šením a těšením. Už nyní tušíme, že váš smy-

sl pro spravedlnost je zajisté nemenší s tím 
naším - to, aby došlo po dva roky trvajícím va-
šem poddanství k vyrovnání. Hleďte na naši 
velkomyslnost, nijak jsme svého výsadního 

postavení za celou tu dobu vůči vám nezneu-
žili! Věříme, že Boží mlýny, ač melou pomalu, 
budou mlít na jistotu. Snad se této spravedl-
nosti nevymkneme z rukou a bez jakéhokoli 
vzdávání se či strachu se vynasnažíme být 

v jejích službách. 
 
 
 

 
 
Za „tým“ u Salesiánů   

Josef Trochta 
 

Dáno léta Páně 2008, hned po návratu 
z nedokončené cesty do Emauz 

 
 

FOTBALOVÁ VÝZVA 

V sobotu 31. května v 09:00 hod. začíná již 6. Den rodin a Den dětí pardubické farnosti 
v Salesiánském středisku.  

Během dopoledne bude přednáška S. M. Veroniky Barátové (z komunity Blahoslavenství) na 
téma: „Muž a žena pod pohledem Krista“ – zamyšlení nad apoštolským listem Jana Pavla II. 

„Mulieris dignitatem“ (O důstojnosti ženy, r. 1988). 
Pro děti a mládež bude zajištěn vlastní program. Po společném obědě bude benefiční divadlo 

Jana Wericha „Fimfárum“, které bude proloženo známými melodiemi.  
Po společné bohoslužbě bude fotbalový turnaj a opékání buřtů.  

Všechny vás srdečně zveme. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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PŘEDPISY A PRAXE 

K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  
SVÁTOSTI 

Jedno latinské přísloví říká: Repetitio est mater 
studiorum – opakování je matkou moudrosti. 

Nebude tedy zbytečné oprášit si vědomosti 
z Katechismu. Začneme tím, co je pro náš duchov-
ní život velice důležité a to jsou svátosti. 

Nejprve takový všeobecný úvod ke svátostem. 
Co je to svátost? Je to Bohem, Ježíšem Kris-
tem ustanovené účinné znamení milosti. 
Svátosti jsou tedy posvátné úkony, které 
slouží k našemu posvěcení. Z toho plyne: 
aby nějaký úkon byl svátostí, vyžaduje se: 
1) Ustanovení Bohem, 2) viditelné zname-
ní, tj. posvátný úkon, smysly vnímatelné 
znamení posvěcující milosti, 3) půso-
bení posvěcující milosti. 

Kristus ustanovil sedm svátostí. Cír-
kev tedy nemůže žádnou jinou svátost ani 
přidat, ani z těch sedmi nějakou ubrat. Všechno 
totiž, co je ustanoveno Bohem, nemůže církev mě-
nit. Z těch sedmi svátostí pouze tři je možno při-
jmout jednou za život. Jsou to: křest, biřmování, 
svátost kněžství. Vtiskují totiž do duše nezrušitelné 
znamení neboli charakter. Ostatní svátosti je mož-
né, za určitých podmínek, přijmout několikrát. 

Člověk může každou svátost přijmout pouze ve 
stavu pozemského života. Aby byla svátost platně 

udělena, vyžaduje se dobrovolný souhlas toho, 
kdo svátost přijímá. Vynucený souhlas, ať násilím 
nebo strachem činí svátost neplatnou. 

Od toho, kdo svátost uděluje, se k platnosti vy-
žaduje, aby měl úmysl konat to, co činí církev a 

správně vykonat posvátná znamení. Na plat-
nost svátosti nemá vliv, je-li udělovatel ve 
stavu posvěcující milosti nebo v těžkém hří-
chu. Ten, kdo uděluje svátost a sám je ve 
stavu těžkého hříchu, uděluje platně, ale 
dopouští se svatokrádeže. 
Hus bludně učil, že ten, kdo je v těžkém 
hříchu, uděluje svátosti neplatně. Kdyby 
to byla pravda, jistě sami chápete, jaký 

by to způsobilo zmatek a nejistotu. 
Vždyť jak poznáme, že udělovatel svá-

tosti není v těžkém hříchu? Měli bychom 
jistotu, že jsme byli platně pokřtěni, biřmováni, do-
stali rozhřešení, jestli kněz slouží platně mši sv. 
apod.? 

Svátost působí samotným udělením „ex opere 
operato“, z díla vykonaného, a ne „ex opere ope-
rantis“, z díla konajícího. 

Příště budeme pokračovat dále ve všeobecném 
úvodu ke svátostem. 

jáhen František 

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

Včera jsem přijela do Třebosic, kde kromě jiné-
ho Oblastní charita Pardubice poskytuje ambulant-
ní odlehčovací služby. Mám na starosti řízení kvali-
ty služeb v organizaci. Potřebovala jsem vytisknout 
další směrnice, vnitřní pravidla a řády, abych je 
vložila do každým rokem obéznější souhrnné me-
todiky organizace. Zákony jsou zákony, a 
pokud chceme být registrovaným poskyto-
vatelem kvalitních služeb a obstát při 
všech kontrolách, nezbývá nám, než tuto 
metodiku neustále doplňovat, aktualizo-
vat a rozšiřovat. 

Bylo poledne rozkvetlého, slunečné-
ho dne. Ze všeho nejméně se mi chtělo 
usednout k počítači, tiskárně a kopírce. 
Zastavila jsem se v dolejších místnos-
tech zařízení Červánky a chvíli poseděla. 
Pak se šla projít s vedoucí střediska, která 
vezla jednoho z klientů na vozíčku na vy-
cházku malebnou obcí. Spokojený muž na vozíku 
po celou dobu zářil, smál se a žertoval. Když jsme 
se vrátili mezi ostatní, nebylo možné nepocítit pří-
jemnou atmosféru. Pečující a opečovávaní si spo-

lečně povídali, připravovali občerstvení, vyráběli 
dekorace z přírodních materiálů. Podle toho, co 
zdravotní stav a nálada kterému návštěvníkovi do-
volily. A to v pohodovém prostředí a poklidném 
tempu podle možností a přání každého. Vše probí-
halo s nadhledem. I humorem. Protože ten laskavý 

umí snadno překlenout drobná škobrtnutí, 
nedorozumění i opomenutí, se kterými se 
potýká většina z nás, tím spíš lidé s růz-
nými formami demence. Pak následovalo 
posezení u čaje nebo kávy pod sluneční-
ky na terase. Během několika hodin, kte-
ré jsem měla možnost neplánovaně strá-
vit v této společnosti, jsem musela obdi-
vovat vlídný přístup pracovníků, jejich tr-
pělivost, ochotu, úctu k bližnímu i nad-
hled. 
Potom jsem se konečně přemístila do 
kanceláře o patro výš. Otevřela počítač a 

začala tisknout přepracovaná, aktualizovaná vnitř-
ní pravidla organizace, která by měl znát a dodržo-
vat každý pracovník, který působí v sociálních 

(Pokračování na stránce 7) 
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službách. Je v nich podrobně popsáno, jak se má 
pracovník chovat vůči klientovi. Jak ho oslovovat. 
Dokonce jak má nebo nemá být ustrojený, aby kli-
enta nestigmatizoval, což znamená, aby pracovník 
např. nebyl označen znakem Charity, když klienta 
doprovází do společnosti, protože by ho tak mohl 
vystavovat negativnímu hodnocení okolí. (Toto za-
znělo od inspektorů při nedávno prodělané třídenní 
inspekci). Vychází to ze standardů kvality sociál-
ních služeb. Většinu oblastí jsme měli podrobně 
zpracované, ale další podrobnosti jsme museli do-
pracovat na základě přebujelých požadavků in-

(Pokračování ze stránky 6) spektorů. Tiskla jsem téměř 100 stran upřesněných 
návodů, pravidel a postupů určených pro pracovní-
ky. Ale bylo mi u toho stydno. Protože ti dole u kli-
entů, se kterými jsem měla možnost se setkat při 
jejich práci, to mají v sobě. Proto dělají tuto nepříliš 
společensky i finančně ceněnou práci. Kdyby to 
v sobě neměli, nevydrží tu. Navíc je to předpoklad 
pro práci v Charitě, ve které se její pracovníci svým 
působením snaží  vytvořit určitý přesah, který by 
tuto církevní organizaci měl odlišovat od jiných ne-
ziskových organizací. Ani sebepodrobněji popsaný 
papír by jim k tomu  nepomohl. 

-itaj- 

CHARITA HLEDÁ SVÉ MÍSTO  
Ve dnech 17. a 18. dubna 2008 se konalo setkání 
ředitelů Charit Královéhradecké diecéze 
v pastoračním středisku mládeže „Vesmír“ 
v Deštné v Orlických horách. Téměř 30 ředitelů a 
dalších pracovníků společně s panem biskupem 
Dominikem Dukou, P. Holubem, P. Hoffmanem, 
presidentem Královéhradecké diecézní charity P. 
Suchárem a dalšími, kteří se zúčastnili setkání, 
řešilo zásadní otázku. Jak dál? K důležitému téma-
tu rovněž patřilo, jak zapojit do charitní činnosti 
mládež. Jedním ze zásadních problematických 
okruhů, který byl na setkání řešen, byl zákon o so-
ciálních službách, který přikazuje plnění jednot-
ných pravidel všem organizacím a to tak, že je činí 
až nesvéprávnými ve svém samostatném působe-
ní. Přemíra příkazů, kontrol a různých nařízení od-
vádí pracovníky od skutečné a smysluplné práce u 
svých klientů, kteří potřebují vedle odborné práce 
především lidský přístup. 
Např. Oblastní charita Par-
dubice (dále jen OCHP), 
před nedávnem absolvova-
la první třídenní inspekci, 
přičemž ji ještě dalších 16 
čeká. Na každou službu a 
středisko zvlášť. Inspektory 
nezajímá v první řadě spo-
kojenost klientů, ale přede-
vším plnění administrativ-
ních nařízení, které mají 
mnohdy kontraproduktivní 
charakter a obtěžují klien-
ty, např. neustálým vypiso-
váním individuálních plánů, 
které musí být podepisová-
ny klienty, popř. jejich opa-
trovníky. 
Na setkání bylo podáno 
mnoho podnětných ná-
vrhů, avšak nebyl učiněn 

v této věci žádný závěr. Danou tématikou se bu-
dou zabývat další setkání. V oblasti spolupráce 
s mládeží byly všechny Charity vybídnuty, aby 
předložily oblasti působení, ve kterých by mohly 
nabídnout mladým lidem spolupráci. OCHP nabíd-
la např. oblast pomoci při komunikaci se seniory a 
zdravotně postiženými občany v domácím prostře-
dí, popř. v zařízení Červánky nebo Senior centru 
Moravany, sběru a třídění použitých poštovních 
známek a různých  forem pomoci do zahraničí, kde 
je v současnosti tato činnost v útlumu. OCHP vítá 
rovněž i jiné formy spolupráce podle nápadů mla-
dých lidí, kteří bývají plni elánu a napadají je často 
hodnotné myšlenky. Celé setkání proběhlo 
v duchu vůle ke spolupráci mezi Charitou jako 
složkou katolické církve, duchovními a farnostmi. 

K. Tajovský 
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Apoštolský list - Eucharistie „Sacramentum Carrita-
tis“,  jímž  se  papež  Benedikt  XVI.  obrací 
k  duchovním,  osobám  zasvěceného  života  i 
k věřícím laikům, obsahuje článek (č.62)věnovaný 
používání latiny. Papež říká: „Je dobré, když je 
mše sv. s výjimkou čtení, kázání a přímluv slouže-
na v latinském jazyce. Také nejznámější modlitby 
z tradice církve a gregoriánské zpěvy by měly být 
prováděny latinsky. I budoucí kněží by měli sloužit 
latinsky.“ 
Papež zde vnímá latinu jako mateřský jazyk církve 
(jak o tom hovoří koncilní dokumenty), vůbec ne-
hovoří o výsadním slavení liturgie v  latině - jak se 
mohlo usoudit z některých unáhlených reakcí. Již 
v instrukci Musicam Sacram, která byla provádě-
cím dokumentem čl.6 o liturgické hudbě Konstituce 
o posvátné liturgii, se říká : „Ať je pečováno o to, 
aby věřící křesťané dovedli zpívat nebo recitovat 
jim příslušející části mešního Ordinaria nejen 
v lidové řeči, ale i v latině.“ Hovoří se zde o 
„actuosa participatio“, česky činná účast. Má se 
jednat především o vnitřní přístup k liturgii jako cel-
ku i k jednotlivým úkonům, postojům, odpovědím, 
zpěvu, naslouchání, tedy i mlčení a prožívání vše-
ho, co spoluvytváří liturgii, třeba i chrámový prostor 
a výtvarné umění. Symbiózu liturgie a umění pak 
krásně vystihuje výrok papeže Pavla VI. z r. 1967: 
„Celá tradice vydává svědectví pro to, že liturgie 
musí mít umělecké vyjádření. 
Liturgie a umění jsou sestry. Církev potřebuje sva-
té a potřebuje umělce, obojí jsou svědky víry“. 
Hudba je jedním z největších Darů, kterými byl člo-
věk skrze Ducha svatého obdařen. 
Podstatnou částí duchovní hudby, respektive její 
liturgické části, je hudba na latinské texty, přede-
vším gregoriánský chorál. Tady jde o dokonalou 
jednotu slova, obsahu a melodie. 

Co se tím ale myslí? Zkusme si udělat jednodu-
chý pokus –  oddělíme-li melodii nějaké třeba tzv. 
rytmické písně od textu, zjistíme, že bychom ji 
mohli podložit i jiným textem neboli na melodii 
profánního (světského) charakteru se nehodí  text 
duchovního obsahu a také naopak. Spojením 
těchto prvků nevznikne duchovní hudba. To u 
chorálu možné není. 
Namítnete, já to stejně nepoznám, či neumím zpí-
vat nebo se často říká - nemohu zpívat, nemám 
hudební sluch. Pro začátek stačí nechat se oslo-
vit duchem hudby a textu, i to je actuosa partici-
patio, pokusit se vnitřně sjednotit s tím, co slyším. 
Často užívaná fráze o tom, že „kdo zpívá, dvakrát 
se modlí,“ platí i v tom případě, že náš projev je 
skrytý, polohlasný, či neumělý, ale snažíme se o 
jakousi jednotu se společenstvím. Latinský zpěv 
je přece tradice, kterou sdílíme s celou církví, je-
jím nezaměnitelným znakem. Dlouho je známo, 
že zpěv uvolňuje emocionální bloky, potlačuje 
negativní emoce a přispívá k celkovému pozitivní-
mu naladění -  jak moderní, že? Dnes je tzv. „in“ 
každý, kdo říká, že má pozitivní energii, či ji 
z něčeho čerpá nebo prostě je „v pohodě“!?, aniž 
se domyslí skutečný význam. Naše pozitivní nala-
dění může spočívat ve skutečném osobním ote-
vření se zpívanému latinskému textu, hudbě a 
liturgii, nalezení dalšího rozměru osobního vztahu 
k Bohu. 

Mgr.Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 2/2008 
ZPĚV A HUDBA PŘI LATINSKÉ LITURGII  

Společnost sv. Vincence z Pauly 
 
vás zve na pouť do Prachatic  
 k sv. Janu Nepomuku Neumannovi 
a do Lomce - Mariánského poutního místa 
 
V sobotu 14.6.2008 pojedeme autobusem 
od hlavního nádraží ráno v 5:30 hod. 
Cena zájezdu 450,-Kč. 
Informace na faře u P. Tomáše Kvasničky 
nebo u paní Moriové tel.: 461 031 861 
                             mobil : 732 443 243 
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RŮZ N É  

pro zajištění provozu a programů svého školícího a 
rekreačního zařízení „Dům setkání“ v Albeřicích 
(východní Krkonoše) zájemce o pracovní místo: 
vedoucího Domu setkání – manažera odpověd-
ného za řízení celoročního provozu objektu po 
stránce personální, marketingové a programové 
správce Domu setkání – technického pracovníka, 
který zodpovídá za materiálně technický stav a 
provoz zařízení (údržbu a drobné opravy objektu i 
přilehlých pozemků, provoz auta a zásobování) 

kvalifikační předpoklady: 
- 3 roky praxe ve srovnatelné pozici (základní 

manažerské resp. technické dovednosti) 
-  schopnost aplikace křesťanských hodnot 
-  praktická znalost práce s PC a řízení osobního 

auta (řidičský průkaz kat.B) 
- schopnost samostatného rozhodování a při-

způsobivost v měnících se situacích 
- vstřícný vztah k lidem, přírodě a životu 

v horských podmínkách 
 

nabízíme: 
- mzdu podle tarifního zařazení pracovníků soci-

ální sféry  
- služební byt a výhodné zaměstnanecké stravo-

vání 
- seberealizaci s motivovaným a přátelským spo-

lečenstvím spolupracovníků a dobrovolníků 
- pobyt v atraktivním horském prostředí Krkonoš 
- možnost nástupu od 1. června 2008   
 

Manželský pár, zajímající se o obě pracovní místa 
je vítaný, není však podmínkou. 
Více informací o YMCA Setkání a Domě setkání 
získáte na: www.setkani.org . 

Doplňující informace o pracovních místech na: 
731 625 615.  
Své žádosti o uvedená pracovní místa, společně 
s životopisem zasílejte na adresu:  
ymca@setkani.org  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ YMCA SETKÁNÍ HLEDÁ 

V sobotu 17. května se v Hradci Králové uskutečni-
lo „Diecézní setkání dětí s biskupem“, kterého 
se zúčastnilo asi 380 dětí. 

Děti objevovaly poklady středověké kultury a způ-
sob života, který dala tehdejšímu světu cír-
kev. Podívaly se, jak to vypadalo v klášterech, ve 
špitálech, mohly si něco vytvořit ve výtvarní dílně, 
zkoušely se naučit gregoriánské zpěvy, podívaly 
se na rytíře a dozvěděly se, jak se má skutečný 
rytíř chovat. Mohly si vyzkoušet také cestu labyrin-
tem a v parku mohly absolvovat pouť do Santiago 
de Compostely. Program byl velmi pestrý, odpo-
ledne v katedrále se děti setkaly s královnou Eliš-
kou, která jim jako poděkování rozdala mušle pout-
níků a na závěr byla mše s otcem biskupem, který 
měl z každého poutníka velkou radost.  
Na setkání byly zastoupené i Pardubice, někteří 
pomáhali na jednotlivých stanovištích.  

Všem moc děkujeme. 

Zuzana Petrášová 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

http://www.setkani.org
mailto:ymca@setkani.org
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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 
p. Šislerová - 724 159 469 

Pardubičky, sokolovna 
Revoluční ul. 09:30 hod. 

 Biblické večery (do 4. 6.) fara 19:00 – 20:00 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16:15 – 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 

D A L Š Í  A K C E 
Ne 25.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  První sv. přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 
Čt 29.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 30.06. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova   
So 31.05. 6. Den rodin + dětský den Salesiánské středisko 09:00 hod. 

  Poslední májová bohoslužba kostel sv. Jana 17:30 hod. 
St 04.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16.00 - 18.00 

Čt 05.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08.00 - 16.00 
16.00 - 18.00 

Pá 06.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16.00 - 18.00 
So 07.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Den pro prarodiče a vnoučata Potštejn 08:30 hod. 
Ne 08.06. Ministrantský slib klášterní kostel 10:00 hod. 

  Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St  11.06. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 12.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 14.06. Den o řeholním životě pro rodiče a děti Kutná Hora 09:30 hod. 
Ne 15.06. Výlet rodin - stopovaná  místo bude upřesněno odpoledne 
Po 16.06. Přijímání intencí na měsíc červenec fara od 08:00 hod. 

Út 17.06. Generální vizitace farnosti (Mons. Josef Socha) 
(po mši sv. setkání s farníky) kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Pá 20.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 21.06. Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 22.06. Poslední dětská bohoslužba v tomto školním roce klášterní kostel 10:00 hod. 
Út 24.06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele   
  Svěcení nového oltáře (Mons. Josef Kajnek) kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Čt 26.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Koncert BORODINO kostel sv. Bartoloměje 20:00 hod. 

So 28.06. Kněžské svěcení katedrála Hradec Králové 09:30 hod. 
Ne 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla   

  "Pardubická primice" P. Míly Brhela kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti je 20. června 2008, příští číslo vyjde 29. června 2008 


