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e všeobecně známo, že rozjí-
mavá modlitba růžence 
vznikla v rodině Dominikán-
ského řádu a že měla svůj 

dlouhý vývoj. Dnešní podobu mod-
litby růžence schválil papež Pius V. 
roku 1569 a od r. 1573 
ustanovil jeho nástup-
ce Řehoř XIII. svátek 
Panny Marie Růženco-
vé na 7. říjen jako po-
děkování a vzpomínku 
na památný den 
7.X.1571 – totiž vítěz-
ství křesťanských vojsk 
nad Turky při velké 
námořní bitvě u Lepan-
ta (Sicílie). Zmíněný 
papež, vědom si ne-
bezpečí pro křesťan-
ství a převahy boje-
schopných Turků, vy-
zýval k modlitbě a sám 
zdvojnásobil modlitby 
a oběti. Na památku 
tohoto slavného vítěz-
ství a zabránění vpádu 
Islámu do Evropy přes 
Itálii, se stavěly kostely 
ke cti Panny Marie Ví-
tězné a některá města 
přijala do svého znaku 
Matku Boží stojící na půlměsíci 
(např. Janov). 

Zdá se mi, že toto téma znovu 
nabývá na aktuálnosti, že se Islám 
stěhuje do Evropy – tentokrát de-
mokratickou cestou. Není to jenom 
fenomén emigrace, ale také fakt, 
že „křesťanská Evropa“ ve jménu 
„svobody“ opouští křesťanské hod-
noty a odhazuje víru. Toto vakuum 
samozřejmě vyplňují jiné kultury, 
jiná náboženství a sekty. Naši 
moudří předkové říkali: Historie – 
učitelka života. Kéž bychom se do-

vedli poučit z minulosti, byť více 
než půl tisíciletí starou a modlitbou 
růžence vyprošovali evropskému 
kontinentu obnovu křesťanské víry. 

V minulých dnech jsem dopro-
vázel vlakovou pouť (650 poutníků 

z Čech a Slovenska) 
do Lurd, kde jsme se 
setkali se Svatým Ot-
cem v letošním jubilej-
ním roce 150 let od 
zjevení P. Marie Ber-
nardetě Soubirusové. 
Tam Panna Maria vy-
bízela k modlitbě rů-
žence. Při společné 
modlitbě a světelném 
průvodu se vypočítává 
20 evropských marián-
ských míst s prosbou, 
aby Panna Maria žeh-
nala tomuto kontinentu 
a chránila ho. Připojme 
se k tomuto modlícímu 
se šiku (letos podle 
odhadu projde Lurdy 8 
mil. poutníků). Růže-
nec je podle vyjádření 
Pia XII., který také pro-
žíval válečné úzkosti: 
„Evangelium ve zkrat-
ce“ a dále: Církev se 

neopírá o zbraně a moc, ani o lid-
skou pomoc, ale jedině o pomoc 
shůry, která se získává právě touto 
modlitbou. V tom se církev podobá 
Davidovi, který byl vyzbrojen jen 
prakem. Bez bázně útočí na pekel-
ného nepřítele. Chceme-li zasáh-
nout do gigantického boje proti zlu, 
vezměme do ruky růženec. Začíná 
se vždy rozjímáním o tajemstvích 
Ježíšových a Mariiných a přechází 
se k našemu vlastnímu životu. 

 + Josef Kajnek, světící biskup 

www.farnost-pardubice.cz 
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Jednání pastorační rady, které se konalo 4. září 
2008, zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbel-
ský. 
 
4 Otec Antonín poděkoval všem, kteří se účastnili 

na organizaci prvního svatého přijímání (25. 05. 
2008), dne rodin (31. 05. 2008), pouti rodin do 
Podskály (30. 08. 2008) a slavnosti primice P. 
Míly Brhela (29. 06. 2008). 

 
4 Poděkoval také všem, kteří pomohli při poutní 

slavnosti sv. Bartoloměje 24. 08. 2008, při které 
byly posvěceny nové zvony Vilém a Arnošt. 
Veškeré práce potřebné k dokončení a ustavení 
zvonů a nové stolice jsou ukončeny a stejně tak 
je již vše díky půjčkám doplaceno – díky všem, 
kteří přispěli. – Zahradní slavnost bude přesu-
nuta na  21. 09. 2008, proběhne na ní prezenta-
ce prázdninových akcí. 

 
4 Kostel sv. Jiljí: 31. 08. 2008 při poutní mši svaté 

byl vysvěcen zrekonstruovaný interiér a 07. 09. 
2008 byl vysvěcen nový oltář. 

 
4 Jáhni a akolyté se na svém pravidelném setkání 

dohodli na rozvrhu služeb. 
 
4 P. Míla Brhel zůstává i nadále v Pardubicích a 

bude spolupracovat především s P. Tomášem 
Kvasničkou a věnovat se mládeži. 

 
4 14. 09. 2008 proběhnou Dny evropského dědic-

tví, je to příležitost ukázky života farnosti. Je 
třeba zajistit služby v kostelích a na zvonici. 

 
4 20. 09. 2008 proběhne požehnání kaple ve Spo-

jile. 
 
4 14. 09. 2008 bude poutní mše sv. v Kokešově 
 
4 Do farnosti přišel nový pastorační asistent z Pol-

ska Jan Nalepa. 
 
4 Setkávání předškoláků začne ve Spojile u K. 

Kučerové 3. 10. 2008. 
 
4 Výuka náboženství se plánuje od 15. 09. 2008 

dle zájmu na faře i u Salesiánů. 
 
4 Skupina ministrantů je rozdělena na mladší (I. 

stupeň) a starší (II. stupeň ZŠ), setkání budou v 
pátek v 16 hodin. 

 
4 Skauti – máme pouze dívčí oddíl, bude fungovat 

tak, jako dosud. 
 
4 Setkávání středoškoláků se ladí. 
 
4 Společenství vysokoškoláků a přednášky vede 

P. Vladimír Slámečka, začnou 8. 10. 2008. Ter-
míny se kříží s biblickými hodinami – bude se 
ještě ladit. 

 
4 Pondělní večery u sv. Jana budou pokračovat 

15. 09. 2008 přednáškou o morálce většinové 
společnosti, 6. 10. 2008 přednáška: Svátosti v 
životě křesťana. 

 
4 Biblické hodiny budou pokračovat od 1. 10. 

2008. 
 
4 Mariánské večery v úterý u sv. Jana v tomto 

roce nebudou. 
 
4 Adorace po úterních mších sv. budou pokračo-

vat (konec v 19:30). 
 
4 Večeřadlo Panny Marie pokračuje jako dopo-

sud. 
 
4 Nedělní káva – možnost setkání na faře po 9:00 

mši sv. pokračuje. 
 
4 Společenství Modliteb otců a Modliteb matek 

pokračuje. 
 
4  Začínají pravidelná setkávání vietnamských 

kněží se svými krajany, kteří zde v Pardubicích 
a okolí pracují. (Společná mše svatá a následné 
setkání na faře.) 

 
4 Setkání katechumenů začnou 10. 9. 2008 – za-

tím 10 zájemců. 
 
4 Zdeněk Nejezchleb navrhl vytvoření společné 

databáze připravovaných akcí v Pardubicích, 
aby nedocházelo ke křížení termínů. 

 
4 Zdeněk Nejezchleb navrhnul, tak jako každý 

rok, připravit na Misijní neděli dětské výrobky, 
příprava výrobků bude 5.10.2008. 

 
4 Pavel Šisler navrhuje, pokusit se lidi naučit 

zpěvy tak, jak jsou zapsány autory v notách 
(např. ordinaria) a nikoli tak, jak je přetvořila li-
dová tvořivost. 

 
(Pokračování na stránce 3) 

PASTORAČNÍ RADA 
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4 Došlo k rozdělení sborů mládeže dle věku na tři 
skupiny:  

 a) Nejmladší do 13 let vede Klára Traxlerová. 
 b) Nová klášterní schola 
 mládež od 13 do19 let. 
 c) Starší mládež 
 klášterní schola M. Berana – bude se 

specializovat na sborový zpěv klasiky 
(nikoli rytmiku) v kostele sv. Bartoloměje. 

 
4 Salesiáni: došlo v souladu s pravidly ke změ-

nám funkcí, nový rektor kaple sv. Václava je P. 
Jiří Veselý. 

 
4 Charita plánuje obnovu Rady charity – poradní-

ho orgánu charity. 
Hledá dobrovolníky pro zapojení do projektu 
hospicové péče především pro povídání si s 
lidmi. 
Probíhají přípravy na Tříkrálovou sbírku. 

 
4 Věra Novotná informovala o petici proti zrušení 

(Pokračování ze stránky 2) církevních sňatků v návrhu nového občanského 
zákoníku na webu – návrh doporučit její podpo-
ru. 

 
4 Věra Novotná - návrh sbírky neplatných 50-ti 

haléřů (pokud by jich bylo větší množství, vypla-
tilo by se je rozměnit). 

 
4 Ing. Zimmermannová: Odchází po 15-ti letech 

spolupráce z naší farnosti – stěhuje se s rodi-
nou do Chvojence a dále se bude věnovat práci 
na biskupství v HK. 

 
4 Pobožnost za věrné zesnulé se plánuje na ne-

děli 2. listopadu jak na hřbitově u kostela sv. Jiljí 
v Pardubičkách, tak i na hlavním pardubickém 
hřbitově. 

 
4 Návrh na adventní dobu: rorátní mše sv. v sobo-

tu ráno pouze v klášterním kostele v 7 hod. 
 
Příští setkání pastorační rady 13. 11. 2008 

JR 

„… CO MÁM DĚLAT, PANE?“ 
 O víkendu 5. – 7.9. 2008 se konalo setkání ce-

tiletých v Knířově u Vysokého Mýta. Hlavním téma-
tem byl život a obrácení Sv. Pavla, jež vystihuje 
také věta: ,,… Co mám dělat, Pane?“ 

 V pátek ráno vyrazila cyklistická skupinka 
s doprovodným vozidlem. Během cesty jsme udě-
lali malou zajížďku do Vraclavi, kde byli 
26.10.1108 zavražděni přední členové rodu Vršov-
ců. Během odpoledne jsme postupně dorazili do 
cíle. Cesta byla zakončena společnou bohosluž-
bou v Knířovském kostele. Zbytek večera jsme 
strávili nad hrou Aktivity. 

 Sobota byla plánovaná jakou poutní den, za-
končený promítáním filmu a táborákem. Poutí se 
stala několikahodinová procházka po okolí a na-
místo promítání filmu jsme si protáhli večerní pose-
zení u ohně. 

 Neděli jsme zahájili mší svatou ve Vysokém 
Mýtě. Otec Pavel Mistr přijal naše pozvání na 
oběd, který proběhl ve velmi příjemné atmosféře. 
Nakonec jsme dostali požehnání na cestu a vyrazi-
li zpět domů. 

Víkend cetiletých jsme si velmi užili. Věta: ,,Co 
mám dělat, Pane?“, nemusí určovat jen důležitá 
životní rozhodnutí, ale i běžné věci, bez kterých 
bychom se neobešli. Neměli bychom k sobě zvát 
Boha jen ve svátek, ve chvílích, které jsou pro nás 
zlomové, jako obrácení Sv. Pavla, ale i k otázkám, 
jimž nepřikládáme takový význam. Pak pomalu 
poznáme Hospodinův záměr. 

Tak, co mám dělat, Pane? 
 

Zuzana Steklá, Tereza Steklá 

ÚPRAVA POLEDNÍ PAUZY VE FARNÍ KANCELÁŘI 
 

Z důvodu lepšího zajištění přijímání pošty a společného stolování na faře dochází k úpravě polední 
pauzy ve farní kanceláři. Od středy 1. listopadu bude polední pauza v čase od 12.30 - 13.30 hod.  

Děkuji za pochopení této úpravy. 
(af) 
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Dovolte mi, otče biskupe a vážení přítomní, abych 
několika větami zmínil historický význam tohoto 
místa a pak se zmínil o průběhu poslední opravy. 
 
Slovo k historii 
 Doba pánů z Pardubic se začí-
ná (otcem Arnošta z Pardubic), Ar-
noštem z Hostýně, prvním známým 
příslušníkem tohoto rodu. Tento ne 
příliš zámožný zeman se dostal do 
královských služeb v Kladsku, kde se 
majetkově vzmohl a na začátku 20. 
let 14. století koupil hrad Vizmburk u 
Úpice a později Staré Hrady u Jičína. 
Roku 1332, a to je doloženo listina-
mi, daroval pardubickým cyriakům 
část Pardubic u kostela sv. Jiljí. 
Pro ně se vžilo označení Pardubice 
Mnichové a později Pardubičky. Na-
dal toto místo tak, že v klášteře bude 
10 řeholních bratří, z toho 6 
s kněžským svěcením. Krátce na to 
jsou Pardubice povýšeny na město 
(jistě už 1340. 2 synové Arnošta 
z Hostýně šli cestou duchovních: Prv-
ní Arnošt, první pražský arcibiskup a 
čtvrtý Bohouš, probošt litoměřický a 
kaplan Karla IV. Druhý byl pokračo-
vatel rodu Vilém, řečený Flaška ze 
Staré a třetí Smil z Pardubic. Arnošt 
z Hostýně se svou manželkou Adlé-
tou si zvolili za místo svého pohřbení 
právě Pardubičky. 
 Když se přichází k tomuto kos-
telu od nemocnice, je zde po pravé 
straně oplocené místo, určené pro 
archeologický výzkum. Podle archeo-
loga Dr. Čurdy a jeho sentencí právě 
zde by se mohly najít základy zmíně-
ného kláštera. Ať tento opravený kostel s odkrytím 
maleb 500 let starých je impulsem pro další bádání 
na těchto místech. 
 
Slovo k poslední opravě 
 V letech 2000 – 2003 proběhla generální 
oprava pláště kostela sv. Jiljí za 1,5 mil. Kč. Tehdy 
jsou na smlouvách podepsáni naši předchůdci p. 
Oldřich Kučera a pan arciděkan Jaromír Bartoš. 
I když kostel navenek zářil čistotou a krásou, interi-
ér byl tristní. Úplně vykradený retabl (jak hlavní 
obraz s patronem kostela, tak sochy a andělé). Po-
každé, když jsem zde sloužil, bylo mi doslova úz-
ko. Mimoto vnitřní omítky částečně opadané a vlh-
ké zdivo, někde až do výšky 2 m. 

 Když v létě 2004 bylo v Hradci Králové na 
konsistoři 4-5 bohoslovců na prázdninové praxi a 
měli už všechnu obvyklou práci hotovou, a pan 
kancléř pro ně už jinou neměl, půjčil jsem si je na 
pár dní a s několika brigádníky otloukli vnitřní omít-

ky a obnažili základy interiéru. Tím 
mohla budova tři roky vysychat. Roku 
2005 byla osazena nová mříž a kos-
tel byl často přes léto otevřený. Mříž 
o rozměrech 330 x 300 zhotovil umě-
lecký kovář Karel Bureš. (cena 
85.000,- Kč) V r. 2006 byl odstraněn 
retabl a převezen do depositáře 
v Broumově. V roce 2007 firma 
SKANSKA provedla odbornou práci 
odvětrání vnitřních základů stavby 
tzv. „komínovým efektem“. Sání je 
pod okny v sakristii a každý okruh je 
vyveden asi 5 metrů nahoře ve zdi 
přistavěné části předsíně. Na podzim 
minulého roku se ukázalo, že 
v klenbě presbytáře jsou staré malby 
a fresky a rozhodlo se odstranit 
všechny nánosy omítek a maleb až 
na původní plochu. Práce byla svěře-
na akademické malířce paní Haně 
Vítové a jejím spolupracovníkům. 
Z toho důvodu byla kaple od minu-
lých prázdnin uzavřena. Byly odkryty 
gotické a ranně renesanční torza ná-
stěnných maleb, datovaných cca ko-
lem roku 1500. (Tyto vysoce odborné 
a pracné činnosti stály téměř 400 tis. 
Kč). 
 Během těchto prací probíhaly 
další. Nové vitráže navrhované mis-
trem Ludvíkem Kolkem z Brna. Měl 
jsem trochu obavy z moderního umě-
ní, ale při děkování jsem mistrovi na-
psal, že jeho návrhy předčily všechna 

naše očekávání. 
4 Zmrtvýchvstalý Kristus (s vincit) má ústřední 

místo v kostele uprostřed hřbitova. 
4 Návrh vyobrazení P. Marie vychází z Ikony 

s vánočním obsahem „Přijal tělo z Marie Panny. 
4 Patron kostel sv. Jiljí. 
4 Další okno zde v presbytáři symbolizuje Božské 

Srdce 
4 Symbol živlu VODY. 
4 Symbol KRVE KRISTOVY. 
4 Symbol živlu OHEŇ. 
4 Symbol živlu  VÍTR. 
Vitráže zhotovila firma Mitvalský z Brna za cca 200 

(Pokračování na stránce 5) 

PARDUBIČKY - POUTNÍ MŠE KE SV. JILJÍ 
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tisíc Kč. Síta na ochranu vitráží zvenku  zhotovila 
firma Rabnštajn z Třebosic cca za 60 tisíc. Novou 
elektroinstalaci firma Šisler za 65 tis. Kč. Dokončo-
vací a odborné práce firmy pana Vomely na 60 tis. 
Kč Malířské práce za 10 tis. Kč. Dubové schody a 
sedes zhotovila truhlářská dílna pana Zlocha za 
20 tis. 
 
Při každé kolaudaci prý musí být objeveno mnoho 
nedostatků. Přiznáváme se že jich je zde víc než 
dost. Kromě mnoha nedodělků zde chybí: 
4 obětní stůl, ambon a sedes – 132.500,- Kč 

(bude instalován během 14-ti dnů, možná už 
za týden) Mistr Veselý prožíval velkou starost 

(Pokračování ze stránky 4) v rodině. 
4 Vsakovací jímky od dešťových svodů a škra-

bák na boty s odvodněním. Před vchodem stá-
lá kaluž. (bude vyřešeno během IX. a X. měsí-
ce 08. - fa Skanska). 

4 Oprava stropu nad varhanami (ještě letos) –
oprava varhan příští rok. 

4 Nové lavice s tím, že je připraveno v zemi a 
v dlažbě napojení na el. vedení a do lavic bu-
dou nainstalovány keramické elektrooteplovací 
zářiče (do 1-2 let podle financí). 

4 Zařízení sakristie (spolu s lavicemi do dvou 
let). 

+ Josef Kajnek 

STŘEDEČNÍ BIBLICKÉ VEČERY 
 

ČAS: 19.00 – 19.45 hod. 
MÍSTO: farní sál, Arciděkanství Pardubice, Kostelní 92 

Srdečně zváni jste všichni, bez rozdílu věku a znalostí Bible. 
Nezapomeňte si přinést Bibli. 

Výklad Žalmů (Jan Franc) 

01. 10. Žalm 24. - Hospodinova je země se vším, co je na ní 
08. 10. Žalm 8.  - Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno 
15. 10. Žalm 31.  - Hospodine, utíkám se k tobě 

22. 10. Žalm 28.  - K tobě, Hospodine, volám 

29. 10. Žalm 91.  - Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí 

6. 10.  Pondělí 6. 10. 2008 v 18 hodin, kostel sv. Jana Křtitele  

 Tomáš Hoffmann: 
Chápání svátostí v životě křesťana  
Svátosti nejsou magie  

10. 11.  Pondělí 10. 11. 2008 v 18 hodin, kostel sv. Jana Křtitele  

 Václav Vacek: 
Dědičný hřích?  
Je pochybení Adama a Evy kolektivní vinou?  

8. 12.  Pondělí 8. 12. 2008 v 18 hodin, kostel sv. Jana Křtitele  

 Vladimír Slámečka: 
Neposkvrněné početí  
Historie dogmatu a jeho význam pro nás dnes  

PONDĚLNÍ VEČERY 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

V neděli 14. září 2008 se konala tradiční poutní 
bohoslužba v Kapli Panny Marie Bolestné 
v Kokešově. Poutníků se sešlo velké množství – 
auty, na kolech nebo pěšky od vlakové zastávky 
Opočínek. 
 
Pozvání přijal a mši sloužil pomocný biskup praž-
ský Mons. Karel Herbst SDB. Ve svém poutavém 
kázání mluvil o získávání přirozené úcty k Panně 
Marii od dětských let a to především v rodinách. 
Doložil to mnoha vlastními zkušenostmi. 
Bohoslužbou se nesla „Lurdská“ mariánská poutní 
píseň. Hudební doprovod obstaral precizně Martin 
Beran. Organizačně bylo vše dokonale připraveno 
místními obětavými farníky včetně velkého počtu 
míst k sezení. Přestože právě nastával zlom od 
teplých dnů ke chladným a deštivým, počasí vydr-
želo. Poutníci se rozcházeli duchovně posíleni a 
většinou obtěžkáni nádobami s životodárnou vo-
dou z místní studánky. 

(VB) 

 

KOKEŠOV 

 
V neděli 21. září se od-
poledne na faře sešli 
farníci všeho věku, aby 
společně prožili příjem-
né odpoledne. Počasí 
nám moc nepřálo, fou-
kal chladný vítr a honily 
se mraky, přesto na 
farní zahradu dorazila 
tlupa pomalovaných 
indiánů se svým náčel-
níkem Malým vrabcem 
(nebo Velkým soko-
lem??). Ve zkratce 
nám předvedli, co pro-
žili v létě v Krkonoších. 
Jejich milé vystoupení 
nás moc pobavilo a 
později, již ve farním 
sále, nám dokonce za-
zpívali svoji hymnu. 
Tam už nás čekalo po-
hoštění, které připravily 
ochotné ženy a dívky. Muži se angažovali při grilo-
vání. Zavítal mezi nás také pan biskup Kajnek. Za-
jímavě a poutavě vyprávěl o pouti do Lurd, z níž se 
právě vrátil. V družném hovoru i při projekci foto-
grafií z indiánských prázdnin odpoledne rychle 
uplynulo.  

Všem, kdo se zasloužili o toto setkání, připravili 
pohoštění a obsluhovali nás, patří upřímné podě-
kování. Pán Bůh zaplať! 

                                                                                                             
(kp) 

2. SVATOBARTOLOMĚJSKÉ POUTNÍ SETKÁNÍ 
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S C H O L A  

NOVINKY VE SCHOLE 
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informo-

vali o změnách ve schole. Nyní přinášíme další 
várku novinek. 

scholička 
V klášterním kostele vzniká scholička pro děti 

do 12-ti let. Na první informativní schůzku přišlo 15 
dětí. Domluvili jsme se, že se budeme scházet 
každou sudou neděli v 9 hod. na 
faře, a poté společně přejdeme na 
mši svatou do klášterního kostela. 
Počítá se, že se tato scholička bu-
de občas zapojovat do zpěvu při 
mši svaté. Rádi přivítáme i další 
nové členy. Zájemci, hlaste se u 
Klárky Traxlerové (777 942 412,  
klarka.tx@seznam.cz). Termíny 
zkoušek: 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 
11., 30. 11., 14. 12. 

náctiletí 
Tato nová schola, která od začátku školního 

roku pravidelně hraje na „desáté“, se velmi rychle 
zaběhla. Ráda přivítá další „náctileté“ zpěváky a 
hudebníky (13 - 19 let). Zkoušky se konají každý 
sudý čtvrtek ve farním sále od 17.30 - 19.30 

(2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12.), a 
také každou neděli v 9h v klášterním kostele.  
Kontakt: P. Míla Brhel (728 147 722,  
brhelmil@centrum.cz). 

cetiletí 
Bude aktuálně doprovázet nedělní večerní 

svatováclavskou mši sv. dnes, tedy 28. září, 
v 19 h v kostele sv. Bartoloměje. 
Vedle toho plánujeme i další po-
dobné „mešní projekty“ v říjnu a 
listopadu, a pochopitelně tradiční 
koncerty na přelomu roku, na 
něž jsou naši i přespolní farníci již 
zvyklí. 
Podrobné info o dalších akcích 
scholy Cetiletých, která kontinuál-
ně pokračuje ve své činnosti, při-
neseme v dalším čísle FZ. 

Kontakt na vedoucího scholy: MARTIN BE-
RAN (tel.: 775 151 822). Přivítáme a rádi rozšíří-
me naše řady i o další zájemce (maturanty, vyso-
koškoláky, pracující). 

Aktuální informace naleznete na pravé zadní 
nástěnce v klášterním kostele. 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

 Na slavnost svěcení dvou nových zvonů a na 
naši poutní slavnost 24. srpna byli pozváni také 
přátelé z naší přátelské farnosti sv. Konráda 
z Augsburgu. Pan farář Karl Mair odpověděl na 
toto pozvání dopisem, ve kterém píše mimo jiné: 

 
„… Děkuji Vám srdečně za pozvání na slavnost 

svěcení zvonů 24. 8. 08. Bohužel ale nemohu 
osobně přijet. Slavnosti svěcení zvonů si ale velice 
vážím a chci Vám k ní srdečně blahopřát. Aby i 
naše farnost byla při ní přítomna, vyslali jsme dele-
gáty, kteří přijedou a účastní se jí. 

Jsou to naši: 
4 pastorální referentka, paní Mechtild Enzinger, 
4 zástupce předsedy farní rady pan Karl Knöpfle, 
4 a 2 důležití pracovníci z misijního kroužku, pan 

a paní Schmidt ...“ 
 

Tito čtyři delegáti z farnosti sv. Konráda přijeli 
do Pardubic v sobotu 23. srpna večer a v neděli, 
na svátek sv. Bartoloměje se účastnili slavnosti 
svěcení našich dvou nových zvonů na prostranství 
mezi kostelem a zvonicí a také slavnostní poutní 
mše sv., kterou sloužil pan nuncius, arcibiskup Die-

go Causero. Po skončení všech obřadů a projevů 
jsme se s našimi hosty rozloučili – oni hned odjíž-
děli zpět, aby se včas vrátili domů do Augsburgu. 

V uvedeném dopise pan farář Karl Mair píše, že 
chce naši farnost ještě letos navštívít: 

 
„...Také mohu ohlásit předem svou návštěvu, 

kterou jsem si už poznamenal pevně ve svém ka-
lendáři. Od 7. listopadu navečer do 9. 11. doufám, 
že budu moct být u Vás, spolu s malou skupinkou 
z farnosti sv. Konráda – Augsburg.  Pak uslyšíme 
Vaše nové zvony a budeme se spolu s Vámi těšit 
z tohoto znamení, kterým se Boží přítomnost hlasi-
tě oznamuje. …“ 

 
Na tuto další návštěvu našich přátel 

z Augsburgu se všichni těšíme. Jestli se uskuteční 
setkání našich hostů z farnosti sv. Konráda 
s našimi farníky, bude oznámeno místo i čas toho-
to setkání v ohláškách. 

 
Za farní společenství 

manželé Matyášovi 

NÁVŠTĚVA NAŠICH PŘÁTEL Z AUGSBURGU 

mailto:klarka.tx@seznam.cz
mailto:brhelmil@centrum.cz
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M I N IS T R A NT I  

MLADŠÍ 
(2.-4. třída ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN: liché pátky 
 (26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 
 21.11., 5.12., 19.12.) 
 
ČAS: 16.00-17.45 hod., poté 
zveme na mši sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Míla Brhel 

(728 147 722, 
brhelmil@centrum.cz) 

STARŠÍ 
(od 5. třídy ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN: sudé pátky 
 (19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 
 14.11., 28.11., 12.12.)  
 
ČAS: 16.00-17.45 hod., poté 
zveme na mši sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Tomáš Kvasnička 

(736 247 541, 
tomaskv@seznam.cz) 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 

M L ÁD E Ž  

POBYT NA VESMÍRU 25. – 28.8. 
K vzpomínkám se obracím 

v této době chladné. 
K minulosti navracím 

se teď, když podzim vládne. 
 

Prázdninám když na krátku bylo, 
na Vesmír jsme vyjeli. 

Jak se nám tam v ty dny žilo 
a co jsme tam viděli? 

 
Na hřbitově u Matouše 
přibyl zase další kříž. 
Kterápak to asi duše 
opustila zemskou tíž? 

 
Však tento kříž je křížem smírčím, 

který světu zvěstuje, 
Že mezi Čechy, mezi Němci, 

již vše urovnáno je* 
 

S nápadem až do Polska jít 
přivedl jsem druhy v děs! 

Tak jsem se šel sám jen projít, 
až u Gdaňska stanul kdes… 

 
Strava prostá, ale hutná 

na Vesmíru vařila se, 
a že každému z nás chutná, 
přibyly nám míry v pase… 

 

VeKa nám své písně hrála, 
však pro mne, jak by dohráli!!! 

Nejedna členka jejich se mi smála, 
když prosil jsem, by pěly chorály… 

 
Host převzácný k nám večer přišel 
a třebas sám ve velkém spěchu, 
na přednášku čas přec si našel 

a ta nám byla ku prospěchu. 
 

Pan Czendlik – tak on jmenoval se, 
inspirací se nám stal, 

v klub golfový přihlásil se 
každý, kdo jej poslouchal… 

 
Proč slzu z oka stíral jsem já, 

když odsuď jeli? 
Ztratila se tobolka má, 

s ní kapitál celý… 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tento smírčí kříž byl letos na jaře věnován Němci 
po válce z této vesnice vyhnanými jako symbol 
přátelství… 

mailto:brhelmil@centrum.cz)
mailto:tomaskv@seznam.cz)


9 

RO D I N Y  

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK 
Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! 

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, 
který zachraňuje… 

Sof 16b.17a 
 
I letos 6. 9. – 7. 9. se konalo celostátní setkání 
Modliteb matek a výše uvedený citát z Písma pro-
vázel setkáním jako zlatá nit všechny zúčastněné 
matky. 
V doprovodu P. Antonína se vydalo v sobotu 
6. září devět matek s otevřeným srdcem na toto 
setkání do Brna. 
Po uvítání v aule Biskupského gymnázia následo-
valy ranní chvály a mše svatá, kterou sloužil náš 
P.  Antonín. 
Krásná byla dopolední přednáška Kateřiny 
Lachmanové o křesťanské naději, ze které vybírám 
několik bodů: 

1. Naše živá naděje je Kristus, který VSTAL 
z mrtvých. 

2. Boží neochvějná láska k nám je náš pevný 
bod v prostoru. Bůh si mě zamiloval a Jeho 
láska nezávisí na mé lásce k Němu, proto stojí 

zato vhodit svou kotvu přímo do Ježíšova srd-
ce a učit se žít z této NADĚJE. 

3. Křesťanská naděje není místenka do nebe. Je 
to vztah s Kristem, s Tím, který mě miluje, kte-
rému na mně záleží. 

Po této strhující přednášce následoval oběd, mož-
nost adorace, svátosti smíření, či sdělování si myš-
lenek a zážitků. 
Odpoledne se matky sešly ve skupinkách, aby se 
rozdělily o své životní zkušenosti s Bohem. 
Na závěr jsme se  shromáždily, abychom se modli-
ly za své děti. Snad jediné oko nemohlo zůstat su-
ché, když desítky matek jedna po druhé přistupo-
valy ke košíku, který symbolizuje Ježíšovy ruce, a 
ukládaly do něj jména svých dětí. 
Kolem osmé hodiny večer se ještě konaly modlitby 
za uzdravení a pak následovalo rozloučení. 
Unavené na těle, ale posilněné na duchu jsme se 
vracely domů. 
Bohu díky za toto setkání! Diky také Oblastní chari-
tě Pardubice za zapůjčení auta 

Markéta 

3. POUŤ PARDUBICKÝCH RODIN 
V sobotu 30. srpna se již potřetí setkaly pardubické 
rodiny mimo svou farnost, aby společně strávily 
den naplněný duchovními, turistickými, zábavnými 
a jinými chvilkami. 
Tentokrát naše kroky vedly do malebného kostela 
v Podskále. Kostel se skutečně nachází pod ská-
lou, a to na velmi krásném, tichém místě na okraji 
malé osady ohraničené lesním porostem. 
Letošní pouť byla trochu výjimečná. Kromě toho, 
že jsme putovali do kostela zasvěcenému Janu 
Křtiteli, jehož umučení si 
právě 29. srpna připomíná-
me, symbolicky jsme na 
tomto místě oslavovali i 
křest nového křesťánka, 
kterým byl malý Honzík 
(jak jinak J) Fiedler. Sešlo 
se nás na tomto poutním 
místě tentokrát skutečně 
velké množství poutníků. 
Po této slavnosti se větši-
na z nás přesunula svými 
vozy na další místo tohoto 
dne, na parkoviště nedale-
ko osady Vranice, odkud 
jsme se vydali na okružní 
turistickou výpravu do Tou-
lovcových Maštalí. Naše 
turistické putování jsme 

zakončili na louce, která v létě slouží jako skautský 
tábor, a tam jsme si opekli špekáčky a jiné dobroty. 
Počasí se nám vydařilo, poutníků bylo skutečně 
hodně, takže nezbývá než poděkovat Bohu za ten-
to prožitý den, a také všem, kteří se na organizo-
vání tohoto nádherného dne nějak přičinili. 
Těšíme se na další podobná setkání. 
Za účastníky 

Jiří Petráš 
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Z VO N Y  

Mnoho občanů Pardubic mile překvapila kon-
cem června zpráva, že o poutní slavnosti na svá-
tek sv. Bartoloměje 24. srpna 2008 budou posvě-
ceny a na Bartolomějskou zvonici zavěšeny dva 
nové zvony. Bližší informace byly zveřejněny na 
graficky krásné po-
zvánce. Již od začát-
ku srpna bylo možné 
si oba zvony prohléd-
nout v kostele sv. Bar-
toloměje a skutečně 
sem chodilo dost zá-
jemců, rodiče s dětmi, 
staří i mladí. 

Před zavěšením 
zvonů bylo nutné po-
stavit novou dřevěnou 
stolici, která by unesla 
všechny tři zvony, tj. 
stávajícího sv. Barto-
loměje a dva nové,  
Arnošta z Pardubic a 
Viléma z Pernštejna. 
Zvony jsou sladěny do 
tóniny E-dur. 

V den slavnosti by-
lo kostele zavěšeno 
široké promítací plát-
no, na které se přená-
šela celá slavnost 
svěcení z venku. Toto 
opatření uvítali staří 
lidé, kteří celou slav-
nost mohli sledovat 
v lavicích. Zvony byly 
již od rána vystaveny 
na parkovišti před Bartolomějskou zvonicí a zájem-
ci si je mohli před slavností zblízka prohlédnout a 
zvěčnit. 

Vlastní slavnost svěcení začalo průvodem du-
chovních od fary ke zvonů. Čestným úkolem po-
svěcení byl pověřen apoštolský nuncius Mons. 
Diego Causero, dále byli přítomni diecézní biskup 
Mons. Dominik Duka O.P., arcibiskup Mons. Karel 

Otčenášek, který je současně kmotrem zvonu Ar-
nošt z Pardubic, světící biskup Mons. Josef Kajnek 
a celá desítka dalších duchovních, dále byli pří-
tomni hrabě Teobald Černín, který je současně 
kmotrem zvonu Vilém z Pernštejna, náměstek kraj-

ského hejtmana ing Ro-
man Línek s chotí, pri-
mátor města Pardubice 
ing Jaroslav Deml 
s chotí, paní Dytrichová 
za firmu, která zvony 
odlévala, zástupci 
sponzorských firem a 
další hosté, věřící i oby-
vatelé z města Pardubi-
ce a okolí. Celé parko-
viště bylo zaplněno, 
mnozí s kamerami a 
fotoaparáty, aby si 
mohli tuto nezapome-
nutelnou událost zdo-
kumentovat. 
Po krátkém uvítacím 
proslovu Mons. Kajne-
ka o historii města a 
hlavním proslovu apoš-
tolského nuncia byly 
zvony posvěceny za 
zpěvu chrámového 
sboru. Potom následo-
valo slavnostní pokle-
pání na oba zvony, kte-
ré provedli nejen du-
chovní, ale i čestní hos-
té. Slavnost pokračova-
la postupným převeze-

ním zvonů pod vikýř zvonice a za potlesku přítom-
ných byly zvony vyneseny do zvonice a zavěšeny. 
V průběhu zavěšování byla v kostele slavnostní 
pontifikální mše sv. a krátce po jejím skončení zvo-
nily zvony svoje první zvonění. Lze si jen přát, aby 
jim vyzvánění trvalo dlouhá, předlouhá léta. 

Antonín Rejlek 

PARDUBICE MAJÍ NOVÉ ZVONY 

JMÉNO ZVONU 
ROK 

ZHOTOVENÍ 
VÁHA 

DOLNÍ 
PRŮMĚR 

VÝŠKA LADĚNÍ 

Bartoloměj 1653 980 kg 120 cm 85 cm fis 1 
Vilém z Pernštejna 2008 620 kg 104 cm 100 cm gis 1 
Arnošt z Pardubic 2008 340 kg 88 cm 90 cm h 1 

INFORMACE O PARDUBICKÝCH ZVONECH 
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Z VO N Y  
Nevím jak vy, ale já jsem se moc těšil na naše 

dva nové zvony. Ponechám stranou slavnost, o níž  
toho bylo řečeno a napsáno dost. Bylo se opravdu 
na co koukat, shodl jsem se s téměř s každým, že 
oba zvony jsou nádherné a že jsou výsledkem sku-
tečného řemeslného mistrovství. Netrpělivě jsem 
ale čekal až se ozve jejich hlas, na to jak se pone-
se nad střechami, ulicemi, stromy a jak bude ohla-
šovat městu, že je tu něco nového vyššího, Boží-
ho… 

A byl jsem, musím to říct, zklamán, když jsem 
nic z toho neslyšel. Jedoucí auta, hlučící lidé, zvu-
ky města – a hlas zvonů se v tomto hluku světa 
ztratil. 

Ale pak mi to došlo. Zaslechl jsem jejich hlas za 
mostem do Polabin, snad jeden či dva tóny, ale 
měl jsem z toho obrovskou radost. V tom hluku 
světa, v tom tartasu a halasu se ozval posel něče-
ho vyššího a kdo chtěl – slyšel. Vždyť přece On 
nebyl ve vichru, bouři ani zemětřesení, ale 
v tichém vánku. 

Ano, hlas zvonů si nechce podmanit všechny 
ostatní zvuky města, ale je tu pro ty, kteří ho hleda-
jí a najdou. 

 
Štěpán Štěpán 

ZVONĚNÍ V PARDUBICÍCH 
 
Pohon všech tří zvonů je zajištěn lineárním motorem, který je řízen přesným časovým signálem. 
Vlastní zvonění trvá tři minuty a je dlouhodobě naprogramováno v tomto režimu: 
 
 
1) Polední zvonění: a) pondělí až sobota zvon   VILÉM 
 (12:00 hod.)  b) neděle   zvony BARTOLOMĚJ, VILÉM, ARNOŠT 
 
2) Večerní zvonění: a) pondělí až sobota zvon   ARNOŠT 
 (18:00 hod.)  b) neděle   zvony BARTOLOMĚJ, VILÉM, ARNOŠT 
 
3) Zvonění před bohoslužbou: 
 (08:45 hod.)  neděle   zvony BARTOLOMĚJ, VILÉM, ARNOŠT 
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S A L ES I Á NI  

 
Sportovní kroužky:  
Malá kopaná, Florbal, Volejbal, Lezecká stěna, Badminton. 
Sportovní kroužky jsou rozděleny podle věkových kategorií. 
 
Zájmové kroužky pro děti:  
Modelářský, Výtvarný, Keramický, Taneční, Kytara, Španělština.  
Pro děti od 10 let. Po osobní domluvě mohou být i děti mladší. 
 
Zájmové kroužky pro mládež:  
Kulečníkový, Počítačový, Filmový, Výtvarný, Španělština. 
Pro mládež od 14 let. Po osobní domluvě mohou být i mladší. 
 
Středisko také nabízí možnost neorganizované činnosti v rámci 
otevírací doby, kdy je možnost si v klubu zahrát různé společen-
ské stolní hry, kulečník, šipky, stolní fotbal a jiné. 
 
Otevírací doba střediska je:  

Úterý  1430 - 2000 
Středa  1500 - 1800 
Čtvrtek  1430 - 2000 
Pátek  1500 - 2000 
Neděle  1430 - 2000 

 
Přesné časy jednotlivých kroužků budou upřesněny v průběhu mě-
síce září. Některé kroužky mají minimální počet účastníků, aby 
jejich činnost byla smysluplná. 
Přihlášky jsou k dispozici v Salesiánském Středisku mládeže. 
 
 
Oslavy sv. Václava 
Salesiánské středisko mládeže SKM v rámci oslav patrona naší 
kaple sv. Václava pořádá: 
 
V neděli 28. září od 15 hod. volejbalový turnaj dvojic. Hrát bude-
me na venkovním hřišti, v případě špatného počasí v tělocvičně. 
Turnaj podle počtu přihlášených bude rozdělen na jednotlivé kate-
gorie. Hlaste se ve středisku mládeže. 
Po dobu turnaje je zajištěno občerstvení z grilu.  
Vstupné dobrovolné. 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 

NABÍZÍ VŠEM ZÁJEMCŮM TYTO AKTIVITY: 

Dovoluji si vás pozvat  
na promítání fotografií  

z cesty po  
 

ATHOSU. 
 

Přivítám vás  
5. října 2008 (neděle)  

od 16. hod.  
Délka cca 2 hod. 

Vstupné dobrovolné 
 

Místo konání: 
Multifunkční centrum  

Don Bosco 
Pardubice, Zborovské nám. 

(směr Chrudim). 
Vstup z rohu  

u světelné křižovatky. 
 

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

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
Dnes si povíme něco o druhé iniciační svátosti, a 
tou je svátost biřmování. Svátost biřmování patří 
mezi tři svátosti, které vtiskují duši nezrušitelné 
znamení neboli charakter, a proto může být přijata 
pouze jednou za život. Opětované přijetí je 
hříchem. Dary Ducha svatého nejsou biřmovanci 
udělovány při této svátosti poprvé. Poprvé mu byly 
uděleny při křtu, ale to se neprojevovaly navenek. 
Jejich  projev navenek nastává při udělení svátosti 
biřmování. 
Ustanovení této svátosti Kristem lze z Písma sva-
tého dokázat pouze nepřímo. Apoštolové konali 
obřad vzkládání rukou a modlitbou. Dočteme se o 
tom ve Skutcích apoštolů v kap. 8,14 a 9,6. Apoš-
tolové jistě jednali z příkazu Krista Pána, neboť on 
slíbil věřícím udělení Ducha svatého. Lze tedy 
předpokládat, že dal i bližší ustanovení o způsobu 
udělování této svátosti. 
Biřmování nazýváme také svátostí křesťanské do-
spělosti. Mimo nebezpečí smrti se vyžaduje, aby 
biřmovanec měl užívání rozumu. Uděluje se tedy 
tato svátost ve věku, kdy dosáhl vlastního rozho-
dování. Biskupská konference může stanovit věk 
vhodný k přijetí této svátosti. Materií u této svátosti 
je vzkládání rukou a mazání křižmem. Forma spo-
čívá ve slovech, která toto provázejí. Každý pokřtě-
ný křesťan může tuto svátost přijmout. K vhodné-

mu a plody pro duši přinášejícímu užitku se vyža-
duje stav posvěcující milosti. Před přijetím této 
svátosti náleží vhodné poučení biřmovanců. 
Svátost biřmování není sice nutná k dosažení spá-
sy, přece však lze z ustanovení Kristem vyvodit 
božský příkaz k jejímu přijetí. Platné církevní právo 
předepisuje věřícím přijetí této svátosti, jakmile se 
naskytne k tomu příležitost. Opomenutí přijetí této 
svátosti, které vychází z jejího podceňování, je 
hříchem. 
Chce-li být někdo kmotrem při křtu, jako jedna z 
podmínek je, že musí být biřmován. Opomenout 
přijetí této svátosti je vlastně pohrdání Božím da-
rem a to je urážkou Boha. 
Řádným udělovatelem této svátosti je biskup. Plat-
ně uděluje tuto svátost také kněz, který od biskupa 
obdržel k tomu pověření. Obvykle tuto svátost udě-
luje kněz tomu, koho křtí v dospělosti. V nebezpečí 
smrti může tuto svátost udělit kněz vždy. Jáhen 
tuto svátost nemůže udělovat nikdy. 
Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné. Je 
vhodné, aby to byl kmotr, který tento úkol zastával 
biřmovanci při křtu. Kmotry nemají být rodiče. 
Příště si povíme něco o nejvznešenější svátosti. 
 

Jáhen František 

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá 
 

PŘÍPRAVU NA  
ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

 

 
 

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou roz-
díly mezi mužem a ženou? Chcete se dozvědět 
něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi 
partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu, se-
xuálním životě v manželství nebo také o společ-
ném životě s Bohem? 
 

Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji 
poznat, ujasnit si správnost své volby, ale i svá sil-
ná a slabá místa a připravit se na společný život 
v manželství.  
 
Setkání budou probíhat během školního roku zhru-
ba v dvoutýdenních intervalech u Traxlerů – tj. ul. 
MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice - Pardubičky 
(asi 400 m od nemocnice). Poprvé se sejdeme 

 
v pátek 17. 10. 2008 v 19.00 hod. 

 
Termíny dalších setkání budou domluveny na prv-
ním setkání. 

 
 

Přihlásit se můžete a bližší informace získáte u: 
 

Věry a Ladislava Traxlerových 
tel. 466 652 332, 608 449 866 

e-mail: crhk@volny.cz 

PŘÍPRAVA NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

mailto:crhk@volny.cz
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Pro občany, kteří se zajímají o stav přípravných 
prací Domu pokojného stáří v Rosicích nad La-
bem, které jsou již řadu let brzděny odpůrci stavby 
z řad některých sousedů, sdělujeme sled posled-
ních událostí. 

 Dne 16. srpna 2007 se konalo soudní řízení 
před senátem Krajského soudu v Hradci Králové, 
pobočky Pardubice ve věci odvolání odpůrců stav-
by Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem.  

Senát potvrdil rozsudek Okresního soudu v Par-
dubicích, který zamítnul návrh odpůrců stavby, aby 
žalované Oblastní charitě Pardubice bylo uloženo 
zdržet se výstavby.  

Instituce však pracovaly pomalu. Rozsudek 
Krajského soudu byl do advokátní kanceláře, která 
zastupuje Oblastní charitu Pardubice, doručen až 
dne 27. 9. 2007. Dne 1. 10. 2007 byl tento rozsu-
dek spolu s rozsudkem Okresního soudu v Pardu-
bicích  odeslán k Okresnímu soudu v Pardubicích 
k vyznačení doložky právní moci. Ta byla potvrze-
na až po telefonické urgenci ke konci prosince 
2007. V prosinci 2007 také odpůrci stavby podali u 
Okresního soudu v Pardubicích další odvolání k  
Nejvyššímu soudu do Brna.  

Soud tak s konečnou platností dal za pravdu 
Charitě a zamítnul námitky odpůrců stavby, kteří 
podali na Oblastní charitu Pardubice žalobu, která 
měla zamezit výstavbě Domu pokojného stáří sv. 
Josefa v Rosicích nad Labem. Odvolání k nejvyšší-
mu soudu již nemá odkladný účinek, tzn., že se 
může pokračovat v přerušených přípravných pra-
cích.  

Po telefonickém dotazu na Stavebním úřadě v 
Pardubicích ohledně dalšího postupu při vyřízení 
přerušeného územního řízení  bylo Charitě pracov-
nicí úřadu sděleno, že si soud vyžádal opětovně 
všechny doklady k stavebnímu řízení. Vzhledem k 
nejasné situaci o dalším postupu při zahájení opě-
tovných přípravných prací, zejména vyřízení územ-
ního rozhodnutí, byla zaslána v dubnu 2008 pí-
semná žádost na Stavební úřad v Pardubicích o 
vydání územního rozhodnutí v původním znění, 
tak jak bylo vydáno před odvoláním odpůrců stav-
by, neboť námitky odpůrců již byly soudní cestou 
zamítnuty. Stavební úřad odpověděl, že mu dopo-
savad nebyl vrácen zapůjčený spis od Okresního 
soudu v Pardubicích.  

V květnu 2008 Oblastní charita zaslala dopis na 
Okresní soud v Pardubicích se žádostí o vrácení 
zapůjčeného spisu Stavebnímu úřadu v Pardubi-
cích. Ten byl 25. 5. 2008 vrácen na stavební úřad.  

Po dalších urgencích počátkem července 2008 
bylo Charitě sděleno pracovnicí úřadu, že byl spis 

zadán k vyřízení v týdnu mezi 7. až 11. červen-
cem. Pracovnice stavebního úřadu si ponechala 
týden na prostudování spisu a byl dohodnut termín 
k projednání dalšího postupu na 21. 7. 2008. To-
hoto dne bylo na Stavebním úřadě v Pardubicích 
dohodnuto, že stavební úřad podá Charitě písem-
nou výzvu k doplnění všech potřebných vyjádření 
a společně s právníkem úřadu bude dohodnut dal-
ší postup vedoucí k vyřízení územního rozhodnutí. 
V srpnu byla následně Charitě podána výzva na 
doplnění deseti veřejnoprávních vyjádření, která 
mají propadlou platnost.  

Oblastní charita Pardubice má tak možnost po 
šestiletých průtazích pokračovat v přípravách stav-
by, zejména v dokončení řízení u Stavebního úřa-
du v Pardubicích za účelem získání územního roz-
hodnutí, které bylo z důvodu odvolání odpůrců 
stavby přerušeno v srpnu 2002 a následně staveb-
ního povolení. Jenom uvedené doplnění veřejno-
právních vyjádření bude již nyní Charitu stát 
26 000,- Kč. Poté se Oblastní charita Pardubice 
začne zabývat žádostmi o dotace na samotnou 
stavbu domu pokojného stáří. Doufejme, že na pří-
slušných institucích, které rozhodují o dotacích, 
budou politici, kteří dají stavbě zelenou. 

-ktaj- 

ZPRÁVA O POSLEDNÍCH UDÁLOSTECH KOLEM   
DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROSICÍCH NAD LABEM   

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
HLEDÁ ORGANIZÁTORY 

PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2009 
 

Na Tříkrálovou sbírku 2009, která na Pardubicku 
proběhne ve dnech 4. až 11. ledna 2009, potře-
bujeme větší počet pomocníků, zejména na or-
ganizační práce. Jedná se o přípravu sbírky i již 
tradičně pořádaných tříkrálových dnů v Domě 

techniky v Pardubicích.  
Prosíme všechny zájemce z řad studentů, absol-
ventů, nezaměstnaných, důchodců a všech lidí 
ochotných nabídnout svou pomoc, aby se hlásili 

na telefonním čísle 466 335 026 nebo přímo 
v kanceláři Oblastní charity Pardubice, V Ráji 
732, Pardubice (naproti velkoprodejny Instal – 

Ráj koupelen). 
Těšíme se na všechny nové pomocníky.  

 
Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 
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V roce 1926 vyhlásil Sv. otec 
Pius XI. každou předposlední 
říjnovou naděli za Misijní neděli, 
kterou od té doby na celém svě-
tě organizuje Papežské misijní 
dílo šíření víry. Tento celosvěto-
vý den modliteb je spojený 

s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují 
projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně 
v 1100 misijních diecézích). 

Všichni farníci jste pozváni k hezkému prožití 
misijní neděle a také celého měsíce října. 

Dne 5. října se budou na faře vyrábět drobné 
dárky, které se pak budou nabízet za dobrovolný 
příspěvek při misijní neděli. Kdo může, ať přinese 
výkresy, lepidlo, nůžky, příp. další materiály a po-
můcky. 

Od tohoto dne začne po farnosti putovat misijní 
růženec. Každý desátek symbolizuje jeden konti-
nent. Zelená – Afriku, bílá – Evropu, žlutá – Asii, 
modrá – Austrálii a Oceánii, červená – Ameriku. 
V rodinách a v domovech, kde se ho budou modlit, 
mohou lidé k misijním potřebám připojit i své vlast-
ní potřeby. 

Dne 12. října budou na dětské mši svěcené sví-
ce, při kterých se pak mohou rodiny doma scházet 
a modlit za misie. Svíce si pak mohou přinést na 
Misijní Most Modlitby (viz dále). 

Dne 18. října v předvečer misijní neděle se  
sejdeme v kostele sv. Bartoloměje ve 20 hod. a 
vytvoříme společný Misijní Most Modlitby, zapálí-
me svíčky a pomodlíme se růženec za misie a mi-
sionáře, chudé a trpící lidi, za šíření Evangelia na 
celém světe. 

Dne 19. října při nedělní bohoslužbě v klášter-
ním kostele bude obětní průvod s dary, kterými se 
vyjádří solidarita s obyvateli v misijních zemích. 
Děti mohou být oblečeny v barvě oblečení, které 

symbolizuje jednotlivé světadíly. 
Dne 19. října bude v 16 hod. na faře Misijní 

Most Modlitby pro děti. Poté v 17 hod. bude ve far-
ním sále pro zájemce beseda o Papežských Misij-
ních dílech. Srdečně jste všichni zváni. 

U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý otec 
Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své misijní 
poslání, které zůstává absolutní prioritou a důleži-
tým úkolem pro všechny pokřtěné. 

- ZP - 

MISIJNÍ NEDĚLE 

RŮZ N É  

Kdosi kdysi řekl, že demokracie je ze všech 
špatných forem vládnutí  ta nejlepší. Ale protože je 
to DEMOKRACIE (vláda lidu), musí si lid volit ale-
spoň své zástupce.  

Tak nás teď čekají volby do krajského zastupi-
telstva. Budou probíhat v pátek a sobotu 17. a 18. 
října 2008. Podrobnosti včetně hlasovacích lístků 
dostanete včas do schránek trvalého bydliště. 

Když potřebujete v rodině zařídit něco důležité-
ho, vyberete ty, kterým nejvíc důvěřujete  a pošlete 
je, aby jednali za všechny. I ve volbách volíte zá-

stupce, kteří hájí vaše zájmy. Vyberte tedy i 
v tomto případě ty, kterým můžete věřit, kteří se i 
v minulých letech osvědčili, kteří dokázali, že jim 
jde o dobrou věc a pomáhají na správném místě. 

Ale hlavně přijďte k volební urně! Marné je po-
tom se zlobit na toho, koho vám tam zvolil někdo 
jiný. 

     Věra Novotná 
(Za svou osobu doporučuji číslo 11, jména 

si přečtěte na kandidátce) 

BUDOU VOLBY. UŽ ZASE BUDOU VOLBY! 
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     Vážení čtenáři, 
dnes přinášíme článek o instrukci o posvátné hud-
bě a liturgii - Musicam sacram, která navazuje na 
dokumenty II. Vatikánského koncilu. Vychází z 
myšlenek konstituce Sacrosantum Concilium o ob-
nově liturgie - vrchol, k němuž směřuje snažení 
církve. Nabádá duchovní pastýře, aby vedli věřící k 
uvědomělé a aktivní účasti na liturgii, přičemž říká, 
že „přisluhující, lektoři, komentátoři, varhaníci i čle-
nové chrámového sboru vykonávají skutečnou li-
turgickou službu.“ Na jiném místě se pak pokraču-
je: „V zájmu aktivní účasti je důležité získat lid pro 
recitování aklamací a odpovědí, pro zpěv žalmů, 
antifon a písní; jde i o správné chování a gesta. Ve 
vhodných chvílích se má také zachovávat posvát-
né mlčení.“ Instrukce Musicam Sacram (dále jen 
MS) pak v článku 4 píše – „posvátná hudba je ta, 
která je komponována pro bohoslužebné slavnosti 
a vyznačuje se posvátností a krásou forem. Pod 
označení posvátná hudba jsou zahrnuty: gregori-
ánský chorál, staré a moderní polyfonie jakéhoko-
liv druhu, duchovní hudba pro varhany i pro jiné, 
v liturgii povolené nástroje, rovněž i duchovní lido-
vý zpěv (liturgický i náboženský). Liturgický úkon 
nabývá vznešenější formy, jestliže se koná se zpě-
vem a zůčastní-li se ho činně lid, jednota hlasů ví-
ce napomáhá jednotě srdcí.“ (MS 5 .kap.) V 19. 
kapitole se píše: „Zvláštní zmínky je hoden – kvůli 
liturgické službě, již zastává – kůr, chrámový sbor 
či schola cantorum. Chór musí totiž pečovat o to, 
aby přesně provedl jemu přidělené části v rozlič-
ném provedení a zároveň podporoval činnou účast 
věřících na zpěvu. Chóry, sbory nebo scholy can-
torum ať jsou a ať se pečlivě podporují.“ 
     O užívání hudebních nástrojů hovoří kapitoly 
62-67 a praví se m.j.: „Píšťalové varhany ať jsou v 
latinské církvi ve veliké úctě, jakožto tradiční hu-
dební nástroj, jehož zvuk je podivuhodně schopen  
vystupňovat lesk církevních obřadů a mocně po-
zvednout srdce k Bohu a k nebi. Avšak jiné hudeb-
ní nástroje smějí být připuštěny k liturgickým úko-
nům toliko po uvážení a rozhodnutí příslušné 
územní církevní autority, pokud se hodí anebo se 
mohou přizpůsobit posvátným úkonům, pokud jsou 
vhodné pro důstojnost chrámu a skutečně podpo-
rují duchovní růst věřících. Při dovolení použít hu-
debních nástrojů je třeba vycházet ze zvyků a tra-
dic jednotlivých národů. Avšak ony nástroje, které 
jsou podle všeobecného úsudku a použití vhodné 
jen pro světskou hudbu, ať se úplně vyřadí. Jaké-
koliv hudební nástroje, které se připouštějí k litur-
gii, ať se používají tak, aby odpovídaly požadav-
kům liturgických úkonů a sloužily ke kráse bohoslu-
žeb i duchovnímu růstu věřících.“ 

Pokračování příště 

¯¯¯¯¯ 
Závěrem bych rád vzpomněl na několik říjnových 
výročí osobností duchovní hudby. 
 
7. října by se dožil 80 let český dirigent a sbormistr 
Josef Hercl, který byl neúnavným propagátorem a 
organizátorem duchovní hudby, spjatý se Svatoja-
kubským sborem – později pojmenovaným Canto-
res Pragenses. Začínal jako regenschori u sv. Ig-
náce v Praze a svou pozdější dráhu dělil mezi pů-
sobení na poli duchovní i symfonické hudby, byl 
dlouholetým dirigentem Karlovarského symfonické-
ho orchestru. Byl uznávaným odborníkem na du-
chovní a liturgickou hudbu a často byl zván k pro-
vádění oratorní a kantátové tvorby. Jeho celoživot-
ní přátelství a spolupráce s pražským dómským 
varhaníkem O. Novákem v dobách dobrých i zlých 
vyvrcholily při účinkování na svatořečení Anežky 
České v Římě a při návštěvách sv. Otce Jana Pav-
la II. v Praze. 
 
21. října uplyne 35 let od úmrtí Otto Alberta Tiché-
ho – varhaníka a skladatele duchovní hudby. Stu-
doval na škole vysoké duchovní i odborné úrovně - 
Schole Cantorum Vincenta d´Indyho, v Paříži hru 
na varhany, gregoriánský chorál a kompozici. Poté 
působil 10 let jako ředitel kůru u Notre Dame v 
Lausaunne. Po návratu do Prahy se stal dómským 
kapelníkem v katedrále sv. Víta v Praze a s Miro-
slavem Venhodou založili internátní školu pro na-
dané chlapce – Scholu Cantorum a s ní pořádali 
až do roku 1950 koncerty duchovní hudby a vydá-
vali časopis Praporec. Od roku 1946 vyučoval na 
pražské konzervatoři a později také na Akademii 
múzických umění, odkud však musel z politických 
důvodů odejít. Jeho působení na konzervatoři za-
štítil ředitel Dr. Václav Holzknecht. Zemřel v chrá-
mu sv. Víta, nedaleko svého kůru. 
 
A ještě mi dovolte osobní vzpomínku – 28. října  
uplyne 100 let od narození mého otce Josefa Ku-
chválka, dlouholetého regenschoriho a organizáto-
ra hudebního života ve Veselí nad Lužnicí. Byl na 
varhany žákem prof. Richtera (Janáčkův žák) a na 
housle studoval u prof. Velímského (Ševčíkův žák). 
Mimo své působení jako ředitel kůru vedl chrámo-
vý sbor, svoji soukromou hudební školu a hudební 
spolek „ Lužničan“. 
 

Jiří Kuchválek 
regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 3/2008 
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D O K U M E NT  

Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci a 
řeholnice, drazí věřící! 

 
V běžném každodenním životě přichází tolik 

událostí, domácích i světových, jedna překrývá 
druhou a mnohé rychle zapadají za horizont běží-
cího času. V letošním roce jsme si připo-
mínali některé tzv. „osmičkové udá-
losti“ z našich moderních dějin, kte-
ré mají význačné formující místo v 
naší historii. V této souvislosti jsme 
si hned na začátku roku připomněli 
pro naše dějiny zvláště významnou 
skutečnost – narození sv. Václava, 
vzdělaného křesťanského vládce a 
mučedníka, jehož život na počátku 
našich dějin má zakládající důle-
žitost. Zůstal po staletí zářivou 
postavou našich dějin a je i po 
jedenácti stech letech aktuální 
výzvou pro naši dobu. Proto 
jsme vyhlásili tento rok za sva-
továclavský. Nyní se blíží 
ústřední slavnost tohoto jubi-
lea, národní svatováclavská 
pouť do Staré Boleslavi a pak i 
další významné události svato-
václavského roku. Naše slave-
ní ale nemůže zůstat jen vnější 
událostí. Úcta ke světci a za-
myšlení nad jeho životem, kte-
rý ovlivňoval víc než tisíc let 
naše dějiny, nám klade otázky 
a výzvy i pro přítomnost. Naši 
národní světci jsou nejen na-
šimi ochránci, ale také 
„ikonami“ a konkrétním podo-
benstvím evangelního života 
pro náš dnešek. Dívejme se proto na životní 
cestu, jednání a příklad sv. Václava, mučedníka a 
hlavního patrona našeho národa, a hledejme inspi-
raci. Síla evangelia v jeho životě zůstává jako dě-
dictví. A to je hned první otázka: jaké dědictví za-
necháváme my svým potomkům a co jim z převza-
tého pokladu víry předáváme? Sv. Ludmila, bába 
sv. Václava, svému vnukovi věrně předávala víru, 
živý vztah k Bohu. A Václav pak toto dědictví při-
nášel svým životem a svým příkladem celému ná-
rodu, aniž z víry dělal ideologii pro upevnění své 
vladařské moci. Velká inspirativní výzva! 

 
Co my považujeme ve svém životě za skutečně 

důležité? Hmotné „statky“ nebo hodnoty pro pocti-
vý a pravdivý život zajišťující budoucnost, jako jsou 

upřímnost, spravedlnost, věrnost, poctivost, stateč-
nost? Svatý Václav byl na začátku našich dějin 
prvním vzdělaným křesťanským panovníkem. Kladl 

základy našich dějin a do jejich kořenů vkládal 
křesťanské hodnoty: hluboký vztah k Bohu, 
vzájemné mezilidské vztahy založené na 

křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu 
pro všechny, péči o chudé, tole-

ranci, zodpovědnost. Václavovi 
šlo o víru živou a žitou, ne o ně-
jaký nástroj ovlivňování. Zdá se, 
že se ve světě začíná pomalu 
vracet hledání pevných hodnot 
jako perspektiva budoucnosti… 
Život sv. Václava i ostatních 
světců jsou dokladem, že život 

postavený na evangelních hodno-
tách má trvalost a dává člověku naději 
pro budoucnost, bez níž se nedá žít. 
Vnější oslavy, i kdyby byly sebevětší 
a budily velké uznání a obdiv ke 
světci, by nakonec zanechaly mož-
ná jen pocit prázdnoty a zbytečnos-
ti, kdyby nevyústily v konkrétní při-
svojení si těchto hodnot, všeho to-
ho krásného a dobrého, co vytváří 
trvalost a velikost postav světců 
naší minulosti. 
 
Při svém pohledu na život a vzor 
sv. Václava však nesmíme podleh-
nout omylu dnešního člověka, kte-
rý se spoléhá jen sám na sebe, na 
svoje schopnosti a nadání a vše 
měří výkonem. V mešní prefaci o 
světcích vyznáváme: „Velikost je-
jich života je tvůj dar…“  
 

Když se necháváme inspirovat životem sv. Vác-
lava, nepřehlédněme jeho živou víru, která ho ved-
la k tomu, aby se neopíral jen o svou panovnickou 
moc, o své vlohy a vzdělání, ale o Krista, v kterého 
věřil. Z tohoto pramene pak vycházejí trvalé plody 
a síla v nejobtížnějších okamžicích jeho života. 
Tento základní rozměr světcova života se musí 
stát nejsilnější inspirací pro náš dnešek. 

 
K tomu vám společně žehnáme 

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český 

Mons. Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický 

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský 

PASTÝŘSKÝ LIST K JUBILEU SV. VÁCLAVA 
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K A L E N D ÁŘ  

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti je 17. října 2008, příští číslo vyjde 26. října 2008. 

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.  
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky (tel. 604 559 668) Spojil, p. Kučerová  09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara 16:00 – 17:45 

D A L Š Í  A K C E 
Ne 28.09. Slavnost sv. Václava   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní bohoslužba Spojil 15:00 hod. 

  Fotbalové setkání Nemošice 16:00 hod. 
St 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 02.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 16:00 - 18:00 

Pá 03.10. 1. Setkání pro předškoláky (tel. 604 559 668) Spojil, p. Kučerová   09:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
  Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

So 04.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 05.10. Setkání rodin - výroba misijních dárků fara 15:30 hod. 
Po 06.10. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 08.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Pá 10.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
Ne 12.10. Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 15.10. Přijímání intencí fara od 08:00 hod 
Čt 16.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 17.10. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
  Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Ne 19.10. Misijní neděle - sbírka    

Pá 24.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
So 25.10. Končí letní čas   
Ne 26.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Čt 30.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 31.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
So 01.11. Slavnost Všech svatých   

Ne 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

  Dušičková pobožnost Kříž na hřbitově  
- boční vchod 15:00 hod. 

  Dušičková pobožnost Pardubičky - hřbitov 16:30 hod. 

  Kající bohoslužba pro děti a rodiče Kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

  Misijní most modlitby pro děti farní sál 16:00 hod. 

So 18.10. Misijní most modlitby  kostel sv. Bartoloměje 20:00 hod. 

  Přednáška o Papežských misijních dílech farní sál 17:00 hod. 


