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evím, jestli jste si někdy 
spočítali kolikátý advent 
svého života prožíváte, a 
položili si otázku co pro 

vás znamená? V naší zemi je to 
čas podzimu, dlouhých večerů, kte-
ré dříve přirozeně dávaly tomuto 
období prostor pro zamyšlení, 
modlitbu a čas na své blízké. A jak 
je to dnes, kdy stačí rozsvítit tolik 
světel, že ani nepoznáte, že příro-
da již odpočívá, a o televizi, která 
chrlí neustále neuspořádanou 
směs informací, raději ani ne-
mluvě? Kdy čas utíká tak rychle, že 
se nestačíte divit, jak hořících svící 
na adventním věnci přibylo... Je 
možné vůbec zastavit tento běh? 
Jakou moc má v našem životě 
niterná modlitba? 
Začínáme v adventu zase od nuly 
nebo přibývající léta a každá nově 
rozhořená svíce přidává na jasu 
vnitřního světla? 
Adventní dobu střeží Neposkvrně-
ná a ukazuje nám jiné hodnoty, kdy 
nepřítomnost hříchu a plnost milos-
ti jsou jen dvě tváře jedné mince, a 

kde jedna strana bez druhé není. 
Je to jako se světlem, když ho při-
bývá, pak se temnota ztrácí. A je to 
podobné i se světem, který ve tmě 
čeká na jas „Narozeného“, který 
nepřichází jen skrze „Jediného“, 
ale i skrze naše rozzáření, skrze 
naše činy a lásku. 
Plnost života je víc než krátké roz-
záření Betlémského světla, a to co 
si můžeme my lidé dát sobě bě-
hem adventu, je více než plný 
štědrovečerní stůl a dárek, který se 
balí těsně před rozdáváním je 
omšelý... 
Stává se, že adventní doba i přes 
stovky reklam, plných obchodů, 
může projít mezi prsty, pokud se 
nezastavíme a nezatoužíme po 
tom, aby to letos bylo jinak. Možná 
na to „jinak“ ale bude čas později a 
tak odložíme opravdové čekání až 
na příští rok a nebo ještě déle?..., 
ale nebude už pozdě? 
Ten kdo opravdu čeká, nezapomí-
ná, není překvapen Příchodem. A 
ten kdo očekává, objevuje nový 
svět. 

 
P. Jiří Křemeček SDB 

www.farnost-pardubice.cz 

KOLIKÁTÝ ADVENT 
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Přítomni dle prezenční listiny. 
Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbel-
ský. 

HISTORIE 
03.10. Zhodnocení pátečních modliteb svatého 

růžence během měsíce října; bude vhod-
nější začínat již v 17.20. 

05.10. Misijního tvoření dětí se zúčastnilo asi 20 
lidí, další neděli následovalo požehnání 
vytvořených výrobků a potom jejich nabíze-
ní v kostelích na misijní neděli – přínos byl 
nejen finanční (18 380,- Kč), ale hlavně to 
byl vklad do srdcí dětí. Misijní neděle pak 
byla zakončena odpoledne misijním modli-
tebním mostem dětí. 

08.10. Veni Sancte – od 18.00 hlavně pro vysoko-
školáky; po té následovaly nešpory, večeře 
a hlavní program setkání vysokoškoláků. 

15.10. Začaly pravidelné Pondělní večery u sv. Ja-
na. 10. listopadu byla přednáška P. Václa-
va Vacka a měla hojnou účast. 

21.10. Misijní sbírka byla nejštědřejší za posled-
ních 15 let; vybralo se 56 000 Kč + 7 000 
Kč dar od společenství Vincentinek a již 
uvedená „odměna“ 18 380 Kč za misijní 
tvoření dětí – Děkujeme všem, kteří přispě-
li. 

1.11. Byla příležitost Svátosti smíření pro děti a 
rodiče, zúčastnili se 4 zpovědníci a zájem 
byl větší než obvykle. 

02.11. Dušičková bohoslužba proběhla na hlavním 
hřbitově i na hřbitově v Pardubičkách – 
účast lidí byla hojná. 

08.11. Udílení svátosti nemocných a po slavnosti 
pohoštění na faře - došlo k důležitému po-
sunu vnímání této svátosti z původního 
„Posledního pomazání“ směrem k radost-
nému setkání. 

 

Další události a příspěvky: 

4 Hudba – pan Pavel Šisler členům pastorační 
rady připomněl správné frázování zpěvu modlit-
by: „Otčenáš“ podle P. Olejníka, která je 
v našich kostelích zažita ve špatné variantě a 
dochází k rozporům mezi melodií varhan a zpě-
vu lidu. Modlitbu Páně pak členové past. rady 
společně zazpívali. 

4 V blízkém termínu dojde na www stránkách far-

nosti ke spuštění „kalendáře akcí“ s možností 
„blokování“ termínů, aby se minimalizovaly du-
plicitní akce pro stejnou cílovou skupinu. 

4 Řádové sestry řeholní Kongregace Sv. Ducha 
z Nitry navštívily Pardubice v rámci přípravy 
možné budoucí spolupráce. Zatím se vše vyvíjí 
slibně. Věříme, že se řeholní sestry znovu vrátí 
do Pardubic. 

4 K výročí 700 let Katedrály Sv. Ducha v Hradci 
Králové vychází nová reprezentativní obrazová 
publikace o katedrále. 

BUDOUCNOST - KALENDÁŘ 
15.11. Proběhne Diecézní pouť k „Pražskému Je-

zulátku“ v kostele P. M. Vítězné. Hlavním 
celebrantem při mši sv. v 11 hod. bude 
otec biskup Dominik Duka. Z naší farnosti 
se této pouti zúčastní několik věřících, kteří 
poputují společně vlakem. 

21. – 23. 11. Chystá se návštěva z naší part-
nerské farnosti v Augsburku. Očekáváme 
skupinu farníků s P. Karl Mairem. Hlavní 
setkání farníků bude v sobotu 22.11. večer 
na faře a následně v neděli na „deváté“ ne-
dělní mši svaté, při níž by koncelebroval P. 
Mair a zapojili se naši přátelé z farnosti sv. 
Konráda (čtení, přinášení obětních darů). 
Jako vhodný dar z naší farnosti pro naše 
augsburské přátele považujeme adventní 
věnec. 

24.11. V naší diecézi je svátek, v katedrále slav-
nost sv. Klimenta. Diecézní biskup v ten 
den udělí ocenění zasloužilým věřícím, 
z naší farnosti bude takto vyznamenán pan 
varhaník Stanislav Fibich. 

ADVENT 
29.11. Bude „Adventní dílna“ na faře, každý si bu-

de moci vytvořit vlastní adventní věnec a 
při večerní mši svaté v kostele sv. Jana 
(začátek první neděle adventní) bude příle-
žitost jej požehnat. 

30.11. Se uskuteční v Salesiánském středisku již 
tradiční pěvecká soutěž „Muzikantská Ce-
cilka“. 

06.12.; 13.12.; 20.12 V kostele Zvěstování Panny 
Marie budou od 7:00 rorátní mše svaté, 
v těchto sobotních termínech už nebudou 
ranní mše u sv. Jana, také večeřadlo Pan-
ny Marie bude přesunuto do Klášterního 
kostela. 

(Pokračování na stránce 3) 

PASTORAČNÍ RADA 
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BLAHOPŘEJEME 
18.12. - Miloslav 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

06.12. Farní adventní den v Salesiánském středis-
ku. Bližší informace na plakátcích. 

06.12. Mikuláš jako každý rok přijde na dětskou 
mši v Klášterním kostele a u Salesiánů na 
besídku. 

14.12. Třetí neděle adventní - dětská dílna pro 
Tříkrálovou sbírku. 

Adventní nabídky:  
4 děti - rodiče možnost vyrobení adventní lucerny 

pro roráty (lze využít na přenášení betlémského 
světla) 

4 nabídka adventního kalendáře 

4 svátost smíření – viz kalendář 

4 koncerty: zatím jsou dva: 21. 12. sdružení Zvo-
neček v Klášterním kostele a koncert „Ave Ma-
ria“ 9. 12. v 19 hod. u sv. Bartoloměje. 

VÁNOCE 
24.12. Pořad bohoslužeb: budou přehledy 

v prosincovém Zpravodaji a na nástěnkách. 

24.12. na faře bude každoroční tradiční večeře pro 
osamělé. 

24.12. Pro bezpečnost obou „půlnočních“ bohoslu-
žeb u sv. Bartoloměje budou opět kontakto-
váni vhodní dobrovolníci. 

24.12. Sbory připravit a zajistit hudební část mší. 
26.12. Svátek sv. Štěpána pravidelná návštěva 

Mons. Dominika Duky v naší farnosti. 
28.12. Pravidelné setkání a zpívání u jeslí 28.12. 

odpoledne. 

30.12. Svátek Svaté Rodiny. Obnova manželských 
slibů 

4. ledna - 11. ledna 2009 proběhne Tříkrálová sbír-
ka. Ing. Novotná hlavní koordinátor. 
V neděli 4. ledna po mši svaté v 10:00 žeh-
nání koledníkům. Hlavní program k zahájení 
sbírky bude odpoledne v 15:00 - koledování 
s koňmi a koncert souboru Perníček. 

Tak jako v loňském roce bude po celý týden dopro-
vodný program v Domě Techniky vždy ve stejný 
čas (koncert sborů Ludmila, Pernštýn, Suk, koncert 
„staré“ klášterní scholy, promítání filmů a přednáš-
ky) 11. ledna závěrečný koncert v kostele sv. Bar-
toloměje. Letos tak jako v minulém roce bychom 
chtěli koledování rozšířit také do okolních vesnic. 
Návrh: 04. ledna vybírání v kostele svěřit třem krá-
lům do tříkrálových pokladniček. Umožnit před kos-
telem prodej výrobků dětí pro Tříkrálovou sbírku 

(Pokračování ze stránky 2) obdobně jako pro misie o Misijní neděli. 

Charita:  
4 Podle stanov musí charita mít Radu oblastní 

charity, tato rada byla v současnosti obnovena 
následovně:  
předseda: P. Antonín Forbelský 
členové: Jan Rohlík, Zdeněk Nejezchleb 

4 Info: Pan Jiránek včera odmítl charitou zajištěný 
a připravený nástup do domova důchodců. 

4 Charita připravuje možnost pravidelných setkání 
v Třebosicích nazvaných „Červánkové pábení“. 
První setkání bude v sobotu 29.11. v 15:00; do-
prava zajištěna. 

Další informace:  

4 Jáhen Karel Kylar, který je také členem diecézní 
pastorační rady informoval o jejím nedávném 
setkání. Podal zprávu o tom, že Diecézní teolo-
gický institut nabízí teologicko-formační přípravu 
pro nové akolyty. 

4 Na přípravu ke křtu dospělých se přihlásilo 13 
katechumenů a 6 jich chodí pravidelně. 

4 Zbývající dluh za pořízení zvonů je pokryt půjč-
kou. Byly vydány pamětní pohlednice formátu 
A5 za 10,- Kč. Jsou k dostání prodejně Bartolo-
meum. 

4 Byly objednány pamětní zvonečky s certifikáty – 
měly by být k dostání do Vánoc také 
v Bartolomeu. 

4 Další setkání 5. 2. 2009 v 19:00 

Zapsal Ing. Jan Rohlík 
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SLAVNOST UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

 Dne 8. 11. 2008 se díky našim kněžím kona-
la v kostele sv. Bartoloměje slavnost udílení svá-
tosti pomazání nemocných, jako dovršení 
„dušičkového“ týdne, který započal také slavností 
Všech svatých. 
 V kostele nás vítal hlas zvonů a také příjem-
né teplo v lavicích od hřejícího topení. Předcháze-
jící dušičkové dny jakoby nás připravily na přijetí 
svátosti pomazání nemocných, abychom si dobře 
uvědomili, že jejím přijetím získáváme od Pána 

milostí Ducha svatého pomoc a sílu, klid a jistotu 
pro náš další život. Koncelebrovaná mše svatá, a 
zejména homilie P. Antonína navazující na čtení a 
evangelium dne, nás velice oslovila. 
 Po skončeni mše sv. a celé slavnosti, jsem 
byli pozváni na pohoštění do farního sálu. Bylo to 
hezké posezení a popovídání u kávy a čaje a na-
pečených sladkostí. 
 Díky všem, kteří nám připravili tak pěkný den

(JČ) 

SETKÁVÁNÍ V ČEPÍ 
Chceme touto cestou poděkovat P. Antonínu 

Sokolovi, který jezdí pravidelně od roku 1992 jed-
nou za 14 dní k nám, na vesnici do Čepí. 

P. Antonín také sváží nemocné sestry 
z okolních vesnic, které do kostela již nemohou. 
Schází se nás kolem deseti věřících. A tak nás 
zpovídá, slouží mši svatou; poté máme biblickou 
hodinku a zbude čas i na dotazy a popovídání si. 
Z tohoto kroužku již čtyři z nás odešli k Pánu Bohu. 
Těm P. Antonín posloužil několikrát pomazáním 
nemocných. 

Toto společenství je pro nás velkým povzbuze-
ním a růstem ve víře. Díky tomu pět z nás přijalo 
svátost biřmování v Heřmanově Městci, a to ve 
věku od 55 do 68 let. Z této skupinky před třemi 
lety vznikla i modlitba matek. Scházíme se každý 
týden a zúčastnily jsme se i celostátního setkání 
matek v Brně. 

Někteří z nás jezdí na první soboty do Koclířo-
va, velmi často i na exercicie do různých míst, mi-

mo jiné i na ignaciánské exercicie do Českého Tě-
šína. Často využíváme některých akcí pořádaných 
biskupstvím v Hradci Králové. Líbí se nám Katolic-
ké charismatické konference, kam jezdíme od roku 
2003. Rádi u nás také s láskou vídáme paní Soko-
lovou, které velice rádi nasloucháme. Dva z nás 
začali docházet jako skoro nevěřící a už jsou oba 
biřmováni. Také nás již před časem několikrát na-
vštívil P. Václav Jakubec a nyní i jeho nástupce P. 
Hroznata Adamec a také P. Pavel Hájek. 

Proto jsme P. Antonínovi Sokolovi velice vděčni 
za to, že se obětuje a i k nám na vesnici jezdí, a 
tak rozšiřuje evangelizaci tam, kde je to také mno-
ho potřeba. 

 
 Vyprošujeme jemu i celé jeho rodině mnoho 

zdraví, hodně síly duchovní i tělesné, Boží požeh-
nání a ochranu Panny Marie. 

 
Vděční věřící z třebosické a jezbořické farnosti. 

V sobotu 15. listopadu jsme se v počtu sedmi 
sešli na pardubickém nádraží a v 7.30 nasedli do 
rychlíku na Prahu. Cesta nám rychle utíkala při za-
jímavém vyprávění našeho mladého spolucestují-
cího z Olomouce, který choval jedovaté hady a pro 
další přírůstek jel také do Prahy. 

Dle pokynů na programu jsme se vydali ke sta-
nici Malostranské, což bylo pěkně daleko, ale byl 
slunečný, krásný den a tak jsme nakonec doputo-
vali pěšky až ke kostelu Panny Marie Vítězné, kde 
nás čekala už sestra Marie Koudelková, která po-
bývala jako hospodyně v Pardubicích u P. Kinder-
manna a P. Moravce a vařila pro brigádníky, kteří 
pracovali na opravě kostelů. Společně jsem pak 
byli přítomni bohoslužbě, kterou za koncelebrace 
několika kněží sloužil otec biskup Dominik Duka. 
Chrám byl zaplněn do posledního místa věřícími, 
kteří přišli s důvěrou prosit Pražské Jezulátko o 
vyslyšení svých proseb. Bohoslužba byla prováze-

na překrásným hlasem sestry Hany z Koclířova. 
Další pobožnost byla vedena P. Pavlem Dokláda-
lem v duchu úcty k Matce Boží. 

Pouť se neobešla bez jedné nemilé události, 
kdy před klekátkem tamějšího kněze napadl ně-
mecký turista a zranil ho. Všímali jsme si přicháze-
jící policie se sanitářem. Ve večerních zprávách 
proběhl záběr z tohoto incidentu a zahlédla jsem i 
snímek na sestru Marii Koudelkovou před koste-
lem, kde jsem se s ní loučila a s dotazem od jed-
noho kameramana, co se uvnitř dělo, jsme odpo-
věděly, co jsme viděly. 

Cestu zpět už jsme zkrátili a po prohlídce Pet-
řínské stráně a odjíždějící lanovky jsme nasedli na 
tramvaj a odjížděli zpět domů. 

A ještě touto cestou vyřizuji pozdrav od sestry 
Marie Koudelkové všem, které znala a měla ráda. 

Sylva Potůčková 

POUŤ K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU 
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(Adventní setkávání – společné očekávání) 
 
Prožívání každého liturgického období ve farnosti 
nebo i v rodině má svou podobu a tradici. Setkal 
jsem se také s jednou „tradicí“ prožívání společné-
ho adventního očekávání. Několik rodin se již tra-
dičně setkává o adventních nedělích odpoledne 
vždy u jedné z nich, „domácí“ pak připravují spo-
lečný program. Ať je to společné zamyšlení, před-

stavení adventních kalendářů dětí, nebo malá 
scénka, též společná modlitba u adventního věn-
ce, popřípadě „úkol“ na příště. 
Měl jsem možnost se účastnit jednoho takového 
„adventního společného očekávání“ a přál bych 
mnoha rodinám, aby třeba i taková „tradice“ v době 
adventní jim navzájem pomohla v radosti a naději 
připravit se společně na příchod našeho Pána o 
letošních Vánocích. 

(af) 

TRADICE SE ZACHOVÁVAJÍ, ALE MOHOU TAKÉ VZNIKAT NOVÉ… 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, 

 Vyprahlé lidské duše volají po nebeské rose, 
volají po příchodu Spravedlivého, který by přišel 
tak náhle, a jeho přítomnost se projevila všude, 
jako když tak dlouho očekávaný déšť náhle padne 
na celou zemi.  
 
Drazí věřící, milí farníci, 
chceme vás i letos pozvat k účasti na slavení so-
botních rorátních mší svatých ke cti Panny Marie. 
Budeme se scházet v klášterním kostele Zvěstová-
ní Panně Marii na sedmou hodinu ranní. Začneme 
průvodem do ztemnělého kostela, svítit budou jen 
svíce a adventní lampičky našich dětí. Po vstup-
ním zpěvu „Rorate caeli“ a úvodu ke mši svaté se 
pak na chvalozpěv „Sláva na Výsostech Bohu“ roz-
svítí v kostele všechna světla. Tak bude vnějším 

gestem vyjádřena naše touha po pravém Světle, 
Ježíši Kristu. 
Těšíme se na tato společná setkání, v nichž může-
me vycházet vstříc našemu Pánu, na jehož pří-
chod čekáme. 
 
Termíny rorátních mší svatých v klášterním 
kostele: 
Sobota 06. 12. v 7:00 hod.  
 (poté Mariánské večeřadlo) 
Sobota 13. 12. v 7:00 hod.  
 (poté společná snídaně na faře) 
Sobota  20.12. v 7:00 hod.  
 (poté společná snídaně na faře) 

V těchto třech termínech nebude sloužena mše 
sv. u sv. Jana Křtitele v 6.30 hod. 

P. Tomáš 

RORÁTY 2008 

A DV E N T  

Milí farníci a přátelé! 
Adventní doba se zase blíží – a proto vás zveme, 
jako v minulých letech, na návštěvu 

FARNÍHO ADVENTNÍHO DNE. 
Přijďte opět na setkání naší pardubické farnosti na 
začátku letošního adventu. Zazpíváme si tam ad-
ventní písně, poslechneme si předvánoční zamyš-
lení a všichni se jistě sejdeme se svými přáteli, se 
kterými si rádi pohovoříme. Také si poslechneme 
hezkou hudbu. K tomu bude příležitost při občer-
stvení. 
Svými dobrovolnými příspěvky můžete podpořit 
naše dva adoptivní sirotky z Afriky – ze země 
Rwanda: 

dívku Angelique Uwamalyia a 
chlapce Pacifique Bizimana. 

Obě tyto děti osiřely v roce 1994 - přišly o své rodi-
če ve válce. Proto vás prosíme, abyste svými pří-
spěvky pomohli zajistit prostředky na podporu 
těchto sirotků – na jejich studium v roce 2009.  

Náš Farní adventní den se bude konat, podobně 
jako v minulých letech 

od 10 do 17 hodin 
v sobotu 6. prosince 2008 

v Salesiánském středisku mládeže 
v Pardubicích, Zborovské náměstí. 

Milí farníci, prosíme vás, abyste nám pomohli při-
pravit a zajistit tento Farní adventní den. Vaši po-
moc potřebujeme především s přípravou občer-
stvení – koláče, zákusky, chlebíčky, ovoce apod. 
Také rádi uvítáme vaši pomoc při vaření kávy a 
čaje, při obsluze účastníků tohoto setkání a dále 
při přípravě sálu před začátkem a jeho úklidu po 
skončení. 
Občerstvení můžete donést k Salesiánům, kde bu-
deme tento Farní adventní den připravovat v pátek 
5. prosince od 17 do 18 hod. nebo v sobotu 6. pro-
since od 9 hod. ráno.  
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na setká-
ní s vámi. 

L. Moriová, St. Jiroutová a manželé Matyášovi 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 
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A DV E N T  

V našem životě stále prožíváme dobu očekávání, 
přípravy, dobu příchodu - advent. Jsme „lidem, kte-
rý žije a putuje v temnotách“. Nenávist, zášť, chu-
doba, nespravedlnost, násilí a nemoci ohrožují ži-
vot a pokoj na této zemi. Každý z nás nějak zažívá 
nepokoj, uspěchanost, nebo opuštěnost, všednost 
a nudu jako svůj trpký osud. Proto s touhou očeká-
váme definitivní příchod našeho Zachránce - Ježí-
še Krista. 
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a 
potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nád-
hery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc naše-
ho života v den a dej světlo našim očím. Amen 

(Podle sv. Bernarda z Clairvaux) 
+ 

Advent není hrou na to, jako že se Ježíšek ještě 
nenarodil, a tak už se děsně těšíme a připravuje-
me na vánoce, kdy se narodí a kdy k nám jako ko-
nečně přijde. 

+ 
Všechno začíná touhou. 

(Nelly Sachsová) 

+ 
Blížíme se k vánocům nebo - což je výstižnější - 
štveme se k nim nebo, zaměstnáni něčím jiným, 
necháváme se k nim hnát, každý svým krokem, 
svým stylem. Vhodnější by bylo očekávání. Ne 
ovšem pouze čekání na svátky… Rozhodující je 
čekání na Boha. 

(Gustav Ebeling) 
+ 

Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro ad-
ventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono, ale 
dveře jsou zavřeny a mohou být otevřeny jenom 
zvenku. 

(D. Bonhoeffer) 
+ 

Křesťan je člověk, který s touhou očekává Krista… 
(John Henry Newmann) 

+ 
Ježíš přinesl zprávu, že království Boží je na dosah 
ruky. Všechny nás do svého království zve. Avšak 
(první a) poslední, rozhodující krok je závislý na 
nás. 

ADVENT – MYŠLENKY 

 Advent v Polsku má také svoje zvyky. Větši-
nou jsou stejné, jako všude jinde, ale jsou také ty 
specifické. 
 Roráty 
V Polsku se roráty konají brzo ráno, v 6 ne-
bo v 7 hodin. Takové časné ráno vůbec ne-
vadí ani mladým, aby na tu mši svatou přišli 
ve velkém počtu. U dominikánů v Krakově 
byl vždycky plný kostel, a hlavně se těch-
to mší zúčastňovala mládež a vysokoško-
láci. Roráty jsou vždycky věnované 
úctě k Matce Boží. Během mší se 
rozsvěcuje také velká svíce zvaná 
„rorátka“, která symbolizuje Mat-
ku Boží, která jako jitřní hvězda 
předešla příchod opravdového 
Světla - našeho Pána Ježíše Krista. 
Svíce má bílou barvu, je převázaná 
bílou stužkou, umisťuje se na oltáři. Děti berou 
s sebou na roráty lampióny. Jsou zhotoveny ve 
tvaru čtyřúhelníku, jehož stěny se podobají gotic-
kým vitrážím. Uvnitř jsou umístěny svíčky nebo 
malé žárovky na baterku. Starší lidé mají malé 
svíčky. Lampióny a svíčky se používají na začátku 
mše svaté nebo také na celé mši, během níž jsou 
vypnutá světla i panuje symbolická tma. Je to sym-
bol očekávání na příchod Ženicha, jako v podo-
benství o moudrých pannách. 
 Exercicie 
 Velmi důležitá je v Polsku praxe duchovních cviče-

ní. Konají se v každé farnosti, a jestli se při kostele 
vede také pastorace vysokoškolských studentů 
nebo středoškoláků, jsou dvě nebo tři série. Začí-
nají v druhou nebo třetí adventní neděli. Vede ji 

předem pozvaný kněz nebo řeholník. Obvykle 
trvají od neděle do středy, denně je několik kon-
ferencí, a také příležitost ke svátosti smíření. 
 Věnec 
Sporadicky se setkáme v Polsku také s advent-
ním věncem. Ten zvyk přišel do Polska od 

Němců, od evangelíku. Věnec se ple-
te na drátěném kole z větviček jeh-
ličnatých stromů. Umisťují se v něm 

také čtyři svíčky v barvách liturgic-
kého oblečení - 3 fialové a jedna 

růžová, jako znamení očekávání Me-
siáše. Věnec v kostelech visí nebo se 

staví u oltáře. V některých farnostech v 
sobotní večer nebo ráno na I. adventní neděli 

jsou tyto věnce také žehnány. 
 Ligawky 
Také v okolí Lublina, Warszawy a Białegostoku se 
hrají se na vesnicích smutné melodie před výcho-
dem slunce na tak zvaných ligawkach (je to druh 
fujarky). Dělá se to než začnou  roráty. Hra má při-
pomínat lidem konec světa, rychlý příchod Ježíše 
Krista a také hlas trouby sv. Michaela Archanděla 
na Poslední soud. 

 
Jan Nalepa 

ADVENT V POLSKU 
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A DV E N T  

(částečně přejato: www.seznam.cz) 
 
1) Slovo advent bylo přejato z latinského 
"adventus", které lze přeložit jako: 
 a)  Příchod. 
 b)  Čekání. 
 c)  Veselí. 
2) Advent začíná: 
 a)  Vždy 1. prosince. 
 b)  4 neděle před Štědrým dnem. 
 c)  2 týdny před Štědrým dnem. 
 
3) Tradice vyrábění adventních věnců a násled-
né zapalování svíček započala v: 
 a)  Německu a Rakousku. 
 b)  Ve Španělsku. 
 c)  Ve skandinávských zemích. 
4) Smyslem adventu je: 
 a)  Projev úcty církvi. 
 b)  Oslava času hojnosti a nicnedělání. 
 c)  Je to čas pro rozjímání a prožívání očekává-
ní příchodu Krista. 
 
5) K adventu dříve neodmyslitelně patřily 
"roráty". Co to bylo? 
 a)  Každodenní ranní mše svatá k Panně Marii. 
 b)  Pečivo, které se peklo jen v době adventu. 
 c)  Vyřezávané adventní kalendáře. 
 
 

6) V jaké zemi se zvyk slavení adventu objevil 
nejprve? 
 a)  V Rusku. 
 b)  V Irsku. 
 c)  Ve Španělsku. 
 
7) Průvod Mikuláše, čerta a anděla v předvečer  
6. prosince se koná na počest: 
 a)  Zmrtvýchvstání Krista. 
 b)  Archanděla Gabriela. 
 c)  Biskupa sv. Mikuláše z města Myry (dnešní 
Turecko). 
 
8) Obdarovávání Mikulášem má vyjádřit: 
 a)  Nácvik přijímání dárků na Vánoce. 
 b)  Štědrost světce vychází z legendy o obdaro-
vání tří dcer třemi zlatými jablky. 
 c)  Starý španělský zvyk.      
 
9) Jedna ze čtyř nedělí se nazývá radostná 
( latinsky: gaudete). Která to je? 
 a)  První. 
 b)  Třetí. 
 c)  Čtvrtá. 
 
10) V adventu se používá mešní roucho barvy 
fialové. O radostné  neděli je však barva: 
 a)  Bílá. 
 b)  Červená. 
 c)  Růžová. 

ADVENTNÍ  TEST 

Má práce mě zavedla minulý měsíc do Nymburka. 
Dojížděl jsem tam denně v pět hodin ráno autem. 
Cesta po dálnici se mi stávala stále známější a dů-
věrnější, že jsem se přestával soustřeďovat jen na 
řízení, ale začal jsem přemýšlet a uvažovat, jaké 
by to bylo, kdybych jel po té dálnici úplně 
sám. Jak by mi nikdo nesvítil zezadu do zr-
cátek, zepředu mě nenahazoval sprška-
mi vody. Jak bych si zapnul dálková 
světla a bylo by mi krásně na světě… 
 
A věřte nebo ne, netrvalo to snad ani 
dvě minuty a splnilo se mi to. Opravdu 
nikde nikdo. Jen já, auto a vůkol tma. 
„Nádhera“, řekl jsem si a dodal: „Děkuji“.  
A zapnul jsem dálková světla a vychutnával ten 
okamžik. Sám! Úžasné! 
 
Jenže ouha. Najednou jsem vjel do takové poctivé, 
husté polabské mlhy. Dálková světla, řidiči mi to 
potvrdí, jsou v té chvíli nanic, je problém najít silni-

ci, byť tak širokou jako dálnice. Zpomalil jsem a mé 
oči mimoděk hledají nějaký bod, kterého bych se 
mohl zachytit. 
Zase sám, ale úžasné to není! 

 
Počkat, co je to tam vepředu? Jó! Kon-
cová světla někoho, kdo je přede 

mnou. Sláva. Nejsem tady sám. A 
vzadu taky někdo svítí. Hurá! 
 
A najednou mi to došlo. Vždyť přes-

ně tak to je i v životě. Člověk potře-
buje druhého člověka, není dobře 
člověku samotnému. A i když si mys-

lím, že Pán má jiné starosti s námi lid-
mi, tak tohle ráno mi něco ukázal. Já si toho všiml 
a vám ostatním o tom říkám. 
 
Je dobře, že se máme. 

Štěpán 

MLHA PŘEDE MNOU, MLHA ZA MNOU. 

Řešení: 1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7c, 8b, 9b, 10c 

http://www.seznam.cz)
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C H A R I TA -  M I S I E  

Potřebujeme velký počet koledníků, organizáto-
rů a dalších ochotných lidí, kteří pomohou v měsíci 
prosinci 2008 s přípravami Tříkrálové sbírky 2009 
(dále jen TS) a ve dnech 4. až 11. ledna 2009 
se  zajištěním tříkrálových dní v Domě techni-
ky a s koledováním v Pardubicích a okolních 
obcích. Tříkrálové dny v Domě techniky, které  bu-
dou organizovány jako obvykle, tzn. kaž-
dodenně od 9 do 19 hod., se stanou stře-
diskem koledníků v Pardubicích a 
zároveň místem, kde budou pro-
bíhat různé kulturní akce, be-
sedy a přednášky se zdravot-
ně-sociální tématikou a další 
podle zájmu. Jedná se např. o 
„Izrael, země Starého zákona“, 
„Jeruzalém, město Nového zá-
kona“ s přednášející Ing. Věrou 
Novotnou, „O Domu pokojné-
ho stáří sv. Josefa v Rosicích 
nad Labem“, atd. Činnost Oblastní 
charity Pardubice bude prezentována jako obvykle 
formou nástěnek. Zde budou také v době mezi 10 
a 14 hod. promítány filmy podle zájmu, např. o sv. 
Pavlovi a jiné, zejména biblické příběhy. Ucelený 
program bude uveřejněn v příštím zpravodaji. 

Zahájení TS spojené s požehnáním koledníků 
proběhne v neděli 4. ledna 2009 cca v 11 hod. po 
mši sv. v kostele Zvěstování Panně Marii. Odtud 

se půjde  Klášterní ulicí na Pernštýnské náměstí 
k Betlému, kde se Tři králové pokloní narozenému 
Ježíši. Vše bude probíhat za doprovodu vánočních 

koled. Nejvýznamnějším dnem TS bude svá-
tek Tří králů v úterý 6. ledna. Na odpo-

ledne tohoto svátku se  připravují různé 
kulturní akce spojené s průvodem Tří králů 

na koních a s koledováním. 
Vybrané peníze v nadcházející TS jsou 
určeny na podporu domácí hospicové pé-

če na Pardubicku, na podporu odleh-
čovacích služeb „Červánky“ v Třebo-

sicích a na obnovené přípravné práce 
stavby Domu pokojného stáří 
v Rosicích nad Labem. Jak již bylo 
mnohokráte řečeno, nejedná se jen o 
peníze. Jde o mnohem více. O to, že 
se dokážeme semknout a spolupodí-
let na  prospěšné věci. 
Z tohoto důvodu opět, tak jako každý 

rok, vyzýváme všechny, kdo mohou pomoci - stu-
denty, žáky s jejich rodiči, učně, dospělé v každém 
věku - pomozte. Ať ostatní lidé vidí, že nás je hod-
ně. Přihlaste se na tel. čísle 466 335 026 nebo pří-
mo v kanceláři Oblastní charity Pardubice V Ráji 
732, kde Vám ochotně sdělí veškeré možnosti po-
moci při Tříkrálové sbírce 2009. Těšíme se na spo-
lupráci se všemi, kdo mají zájem pomoci. 

Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 

ABY TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI KAŽDÉHO… 

Spěcháme. Stále máme hlavu plnou toho, co ještě 
musíme – stihnout, dohnat, dořešit, dokončit, opra-
vit, doladit, napravit… Nemáme na sebe čas. Ně-
kdy žijeme kousek od sebe nebo přímo vedle sebe 
a v podstatě se neznáme. A dokonce nemáme čas 
se pozastavit, ztišit a uvědomit si to. Přiznat. Že se 
míjíme. Že si neumíme naslouchat. Že si nevážíme 
bohatství, které každý z nás v sobě nosí - zkuše-
nosti, schopnosti, prožitky, vzpomínky. To vše se 
hromadí. Věkem. Každodenními podněty. Právě ti, 
kteří jsou již z našeho pohledu tak trochu v ústraní, 
senioři, jsou nejdůležitějšími nositeli tohoto nastřá-
daného bohatství. My, lidé v produktivním věku, 
naše životní tempo vyvolané hektickou dobou neu-
míme nebo nechceme zmírnit. Někdy ani nemůže-
me. Výjimečně to za nás vyřeší život sám – ne-
moc, úraz, ztráta zaměstnání… 
Jsme si vědomi těchto potíží spojených 
s moderním stylem života, a tak bychom rádi věno-
vali určitý čas něčemu, co je odlišné. V klidu a 
v dostatku času si popovídat o věcech spojených 
s charitativním působením naší organizace, o tom 
kdo potřebuje pomoci, případně poradit s něčím co 

se týká sociální a zdravotní oblasti. Chceme si 
společně posedět, něco pěkného si přečíst, zazpí-
vat si, shlédnout zajímavý film, vyměnit si názory, 
vyslechnout si „jaké to bylo, když….“ Poradit si. 
Protože každý ví něco, co může druhého zajímat 
nebo mu pomoci. 
A proto zveme všechny jakéhokoliv věku, kteří mají 
podobné pocity, na první setkání ČERVÁNKOVÉ-
HO PÁBENÍ. Pořádá jej Oblastní charita Pardubice 
ve svém víceúčelovém zařízení ČERVÁNKY v bý-
valé škole vedle kostela v Třebosicích. 
Poprvé v sobotu 29. listopadu 2008 od 14.00 
hod. 
Autobus odjíždí z autobusového nádraží 
v Pardubicích v 13.30 hod. Po telefonickém objed-
nání na tel. 777 736 035 přistavíme mikrobus až 
pro 7 osob k parkovišti u chrámu sv. Bartoloměje 
ve 13.45 hod. 
Uvítá vás hezké venkovské prostředí 5 km od Par-
dubic a pracovníci Charity, kteří se těší na každé-
ho, kdo si najde čas na společně strávené odpo-
ledne. 

-kitaj- 

ČERVÁNKOVÉ PÁBENÍ 
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M L ÁD E Ž  

Protože nás nebylo na autobus, jeli jsme tam 
dvěma auty. 

Po příjezdu jsme se nechali zachytit recepcí 
(někdo už byl v indexu, tak ho stačilo zkopírovat) a 
přijali nabídku posilnit se u kuchyňského okénka. 

Ke správnému začátku patří seznamovací hra; 
z ní vyplynulo, že hodně z nás má rádo modrou 
barvu, nejoblíbenější oblečení je tričko, chutnají 
nám i ryby a zájmy jsou velmi pestré. Mezitím jsme 
se vylosovali stát se jeden druhému andělem. 

Když se na nás začala projevovat únava 
z dojmů, tolika tváří a vzájemného představování, 
začala mše svatá. 

Byli jsme tedy duchovně posilněni, přesto jsme 
všichni doporučený čas večerního usínání stihli s 
velkým předstihem. 

Po ranním udržovacím programu (ranní chvály, 
snídaně a slovo na den) se ujal slova host tohoto 
setkání: lékař rychlé záchranné služby MUDr. Mar-
tin Uher. Podělil se s námi o zkušenosti z lékařské 
praxe a také ze zasvěceného života. Oslovilo nás 
jeho úsilí vidět v každém, nejen v pacientovi, Ježí-
še. 

Ve skupinkách jsme pak vážně diskutovali nad 
tématy strachu, rozhodování a smrti. 

Před polednem byla v kostele sv. Matouše mše 
svatá. 

Po obědě jsme se vyvětrali hrabáním listí a ven-
kovní hrou. 

Večer se opět posadil na židli pro hosta doktor 
Martin, aby upřímně a rád odpověděl na spoustu 
dotazů. My jsem pak Martina obdarovali našimi 
animacemi se vzteklou kočkou, výstřelem, červe-
nou na semaforu a záchrankou. 

Večer byl zakončen adorací v kostele sv. Ma-
touše, kde jsme před vystavenou Nejsvětější svá-
tostí oltářní poděkovali za všechno z Boží ruky a 
nechali na sebe působit Boží slovo v podobenství 
o hřivnách a vejití do radosti se svým Pánem. 

V nedělním kalném mlhavém ránu jsme zpočát-
ku stěží hledali hřivnu, kterou bychom mohli při-
jmout a zhodnotit. Vyjasnila nám to účast na farní 
mši svaté v Deštném s kázáním otce Tomáše Hoff-
manna. 

V neděli odpoledne bylo stále psí počasí, že 
někteří šli raději dobrovolně uklízet nebo péct per-
níčky. Potom jsme sledovat několik podnětných 
prezentací: z prostředí záchranné lékařské služby, 
z mezinárodní výměny mládeže, ze světových dnů 
v Sydney. Nakousnutý večer obohatila melodrama-
tická „Popelka nazaretská“ v podání dvou umělců z 
Olomouce. 

Abychom se trochu rozhýbali, přijali jsme nabíd-
ku několika soutěží. V jedné z nich donesla vítězná 

skupinka 24 vzácných soust (lentilek) v zobáčku 
(sací brčko) na místo určení (sklenička). 

Večer se pro „cetileté“ v krbové místnosti ote-
vřela čajovna. 

V pondělí 17. listopadu jsme za dar svobody 
poděkovali hned ráno mší svatou. Dopoledne šli 
někteří ven, jiní ztvárňovali na velký arch papíru 
výrok Dobrého Pastýře, který přišel proto, aby ovce 
měly život a měly jej v hojnosti. 

Než nastalo po obědě velké loučení, setkali 
jsme se ještě v krbové místnosti ke zhodnocení, 
poděkování a prozrazení andělů z pátečního veče-
ra. 

Za všechno velké díky: Tomášovi Hoffmannovi, 
MUDr. Martinovi, týmákům, každému kdo přijel, 
účastnil se, zapojil se nebo se na nás usmál. A 
vám, kteří jste si na nás v modlitbě vzpomněli. 

 
Sepsal dne 17. listopadu 2008 Tomáš Kvasnič-
ka za duševní podpory a dozoru Ilony Fricové a 

Blanky Mičkové. 

„CETILETÍ“ 14. 11. – 17. 11. NA VESMÍRU 
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Holky, kluci, mamky a taťkové (babičky a dědové), 
chtěli bychom vás všechny pozvat na další malé 
tvoření, kterým bychom se chtěli připojit 
k tříkrálové sbírce, která bude pořádána od 4. 1. 
2009. Hodně jsme letos přemýšleli, čím tříkrálovou 
sbírku obohatit a jakým způsobem nabídnout mož-
nost zapojení se třeba i pro ty, kteří nemají odvahu 
přímo koledovat. A tak jsme se dohodli, že bychom 
zkusili opět něco hezkého vyrobit. Vyrobené věci 
by pak byly za dobrovolný příspěvek nabízeny při 
jednotlivých akcích, které se uskutečňují v rámci 

tříkrálové sbírky. 
Na „tříkrálové tvoření“ bychom se sešli 14. 12. 
2008 v 15:30 na faře. Samozřejmě i ti, kteří by se 
chtěli do tvoření zapojit a nemohou nebo nechtějí 
na „tříkrálové tvoření“ přijít, mohou naši iniciativu 
podpořit vyráběním doma. Všechny vyrobené věci 
by byly shromážděny dne 4. 1. 2009 při dětské bo-
hoslužbě v klášterním kostele, byly by požehnány 
a zároveň předány zástupcům Charity. No a potom 
už budeme věřit, že obchůdek „U tří králů“ dobře 
poslouží dobré věci. 

TVOŘENÍ DĚTÍ PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU  

M L ÁD E Ž  

Jakmile jsem v pátek čtvrtou hodinu dopsal posled-
ní písemku, výsknul jsem si. Byl přede mnou již jen 
víkendový pobyt na Vesmíru spolu s dalšími kama-
rády a přáteli z Pardubic (no a ještě jednoduchá 
hodina ívétéček a nudné biologie). 
V pátek v pět hodin jsme se sešli před autobuso-
vým nádražím. Bylo nás asi jedenáct  - poměr činil 
6:5 pro chlapce. Po mnoha zajímavých hodinách 
čekání, přestupování a poflakování jsme nakonec 
přece jen kolem osmé večer na DCŽM Vesmír do-
razili. 
Program na tento víkend zněl  "Ohlednutí za světo-
vými dny mládeže." Proto i první program byl se-
známení skupin dorazivších na tuto akci. Po se-
znamce byla modlitba a pak bylo až do večerky 
"volno"  
Další den se Vesmír začal plnit víc a víc - dopoled-
ne jsme měli zajímavou katechezi Mons. Tomáše 
Holuba. Byla právě o 
významu dní mládeže 
a o tom, jak v dnešním 
světě udržovat tu 
správnou radost, která 
je cílem těchto dní. 
Poté jsme měli diskus-
ní skupinky. Poté byla 
mše v kostele sv. Ma-
touše. 
Na oběd dorazili další 
poutníci včetně Terky, 
Majdy a Marka Demlo-
vých. 
Na odpoledne byli při-
chystané prezentace 
různých akci, které se 
udály s cílem propojit 
světovou mládež. Vi-
děli jsme fotky z akce 
Malý princ konající se 
v Hradci Králové, dále 

pak WYD Sydney atd. Zjistili jsme, že účastníci 
měli opravdu  "co dělat."  
Večer pak byla adorace v Matoušovi. Byla opravdu 
krásná!! 
V neděli po mši v Deštné se účastníci sešli znovu 
ve sv. Matoušovi. Rekapitulovali jsme to, co jsme 
zažili a řekli jsme si, jak a kde jsme dokázali rozdá-
vat radost. To bylo také cílem této akce. Sešlo se 
na ní rekordní počet asi136 lidí, což je asi nejvíc, 
co jsem já na DCŽM zažil. 
Dále pak následoval program spiritualita, na němž 
většina Pardubičáků nezůstala. O ní by vám víc 
řekla Terka s Majdou . 
Zbytek Pardubičáků si víkend doužívalo v pizzerii 
Galera - kuřecí pizza byla fakt vynikající - a nálada 
taky!!! 

Marek Petráš 

VESMÍR – DABLJÚVAJDÝČKA 
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D O K U M E NT  

Drazí bratři a sestry, 
v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve 
sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických 
otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají 
se a připravují zákony, které závažným způsobem 
ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vyda-
la řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná 
i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omeze-
ný okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s 
jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší 
okruh věřících. 
Lidský život je posvátný Boží dar. Jen Bůh je pá-
nem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo 
a za žádných okolností si nemůže osobovat právo 
přímo zničit nevinnou lidskou bytost. Vzpomeňte 
na biblickou událost, kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká 
Kainovi: Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně. Bu-
deš proklet a vyvržen ze země. Takovou kletbu 
přivolává každý vrah. Kdo chce žít, musí přát život 
i druhému. Jedinou výjimkou může být oprávněná 
sebeobrana. Jen kdo brání svůj život, není vinen 
vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smr-
telnou ránu. 

To se ovšem týká i nenarozených dětí, protože lid-
ský život musí být chráněn již od okamžiku početí. 
Potrat není jen věcí matky a jejího práva na své 
tělo. Nenarozené dítě není její tělo. Nikdo nemá 
právo je zabít. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl 
nebo jako prostředek, odporuje mravnímu zákonu. 
Už v nejstarších křesťanských dokumentech prv-
ních staletí čteme: Nezabiješ zárodek potratem a 
nenecháš uhynout novorozeně. Církev chápe 
ochranu bezbranných nenarozených dětí tak váž-
ně, že každého, kdo úmyslně provedl nebo nechal 
si provést potrat, považuje za vyloučeného ze spo-
lečenství církve. Takový člověk nemůže přistupo-
vat ke svátostem, dokud nelituje svého skutku a 
nedosáhne zrušení trestu. Je nezbytné, aby lékaři i 
ostatní zdravotničtí pracovníci měli možnost odmít-
nout účast na umělém potratu či jiném úkonu, který 
by byl v rozporu s jejich svědomím, a to bez rizika 
diskriminace nebo postihu příslušného zdravotnic-
kého zařízení. 
Moderní medicína dosáhla velkého pokroku, z ně-
hož máme všichni užitek. Avšak ne vše, co je lé-
kařsky možné, je taky dobré a dovolené. Například 
vyšetření, kterým se má rozpoznat případná ne-
moc dítěte ještě před porodem, je dovolené. Má 
však směřovat k léčení, nikoli k potratu, a to ani, 
kdyby se ukázala pravděpodobnost, že se narodí 
postižené dítě. Diagnóza se nesmí rovnat rozsud-
ku smrti.  

Léčení neplodnosti je samozřejmě dovolené, 
nejsou však přípustné technické postupy, při kte-
rých se má dosáhnout oplodnění jiným způsobem, 
než pohlavním spojením muže a ženy. Navíc nelze 
pominout, že se při asistované reprodukci obyčej-
ně získává více embryí, z nichž se většina později 
ničí nebo používá jako biologický materiál. Souhla-
sit nelze ani s „dárcovstvím“ zárodečných buněk. 
Člověk má právo se narodit jako plod lásky. 
V různých anketách se hlasuje, jestli jsou lidé pro 
eutanazii. Při tom se poukazuje na utrpení nevylé-
čitelně nemocných, jako by eutanazie byla záleži-
tostí soucitu a milosrdenství. Většina odpovědí v 
anketách vychází z neznalosti faktů. Oč ve skuteč-
nosti jde? Je třeba dobře rozlišovat. Nikdy není 
dovoleno přímé zabití nemocného, i kdyby trpěl 
smrtelnou chorobou, a s aktivním ukončením živo-
ta souhlasil nebo je i vyžadoval. Pacient ovšem 
může odmítnout příliš zatěžující léčbu, která nepři-
nese výraznou změnu. Podobně ani lékař není po-
vinen prodlužovat proces umírání, který již zapo-
čal. Upuštění od neúčinné léčby ovšem není euta-
nazií, ale projevem uznání konečnosti lidského po-
zemského života. Nikdy se však nesmí zanedbat 
péče o nemocné, včetně výživy a tekutin. Snaha 
řešit utrpení nemocných smrtí je projevem zločinné 
arogance. Paliativní medicína dnes dovede zbavit 
nemocné bolestí. Finanční náročnost léčby není 
oprávněným důvodem odpírání účinné péče. Jed-
ním ze závažných důsledků uzákonění eutanazie 
by mohl být sociální tlak na nemocné, aby se 
umoudřili, odešli a nezatěžovali společnost.  
Eutanazie není novinkou. Tuto zrůdnost využíval 
už Hitler, který svým nařízením umožnil vraždit ve 
velkém lidi postižené, ale i nepohodlné a politické 
odpůrce. Vypadá to, že dnešní propagátoři mají 
příliš krátkou paměť. Je to nebezpečná hra s 
ohněm. Avšak i když zákon něco připouští, ještě to 
neznamená, že je to také mravně dovolené. Nad 
lidským zákonem stojí lidské svědomí a Boží zá-
kon. 

Právě před 40 lety vydal papež Pavel VI. encykliku 
Humanae vitae, ve které varoval před odtržením 
sexuálního života od plození dětí, před umělou an-
tikoncepcí i před nezodpovědným sexem mimo 
manželství. Odkaz papeže je stále aktuální. Chce-
me-li mít jako národ naději na budoucnost, musí-
me přijímat více děti a žít pro ně. 
Evropská společnost vymírá a zadlužuje budoucí 
generace. Je možné, že děti, které lásku svých 
rodičů dostatečně nepoznají, nebudou ochotny se 

(Pokračování na stránce 12) 

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ 
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SCHOLA O VÁNOCÍCH 
Jak jsme Vás již před časem informovali, o Vá-

nocích se v klášterním kostele spojí schola náctile-
tých a schola cetiletých. Budou doprovázet na půl-
noční mši 24. 12. a potom 25. 12. v 10 h. 

Zkoušky pro náctileté zpěváky a hudebníky 
budou v neděli 23. listopadu a 14. prosince, pokaž-
dé v 15 hod. na farním sále. Společná zkouška 

proběhne v sobotu 20. prosince (dělená zkouška – 
nástroje a zpěv), v úterý 23. 12. pak bude generál-
ka. Časy se ještě upřesní. 

Kdo byste se chtěl ještě připojit, ozvěte se diri-
gentce  

Aničce Šlégrové  
(a.slegrova@centrum.cz, 607 115 027). 

D O K U M E NT  

starat o staré a nemocné rodiče. Snadno budou 
souhlasit s odstraněním těch, kteří již nejsou pro 
společnost přínosem a zatěžují ekonomiku náklad-
nou péčí. Kdysi se vtipně říkalo, že domov důchod-
ců je pomstou za jesle. Podobně by se snad dalo 
říci, že eutanazie je pomstou za potraty. 

Drazí bratři a sestry, 
zabývali jsme se vážnými otázkami, které jsou pro 
nás zvláštní příležitostí uvědomit si, jak velikým 
darem je pro nás svoboda, ke které nás osvobodil 
Kristus. Život podle Božího slova přináší naději 
nejen na štěstí v nebi, ale i na šťastnou budouc-
nost zde na zemi. Ti, kteří budou svůj život a své 
názory stavět na Kristu jako na základním kameni, 
budou kvasem a solí země. Budou její nadějí. Ví-
me, že v některých situacích může být velmi těžké 
spoléhat se na Boha a přijímat jeho vůli. Přijetím 

(Pokračování ze stránky 11) Boží vůle však vytváříme prostor pro Boží zásah 
do našeho života a do dějin. Povzbuzujme se na-
vzájem vírou, která nese plody hodné Krista - Spa-
sitele a nebojme se žít jinak, než svět kolem nás. 
Křesťanská kultura roste z věrnosti Kristových 
svědků a z krve mučedníků. Zároveň však uplat-
ňujme svou občanskou zodpovědnost při vytváření 
veřejného mínění a spravedlivých zákonů, aby-
chom se nestali spoluviníky. 
Při této příležitosti chceme upřímně poděkovat 
všem, kteří vydávají svědectví křesťanského života 
a svým zodpovědným přístupem k rodině a k živo-
tu často i za cenu obětí budují zdravou společnost. 
Se zvláštní nadějí se díváme na mládež schopnou 
velkorysosti v lásce. Každého z vás provázíme 
svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme 

Vaši biskupové Čech a Moravy 

V neděli 16. listopadu se již 
podruhé zapojila do liturgie 
dětské mše svaté v klášterním 
kostele naše nová Scholička. 
V rámci „kázání pro děti“ zazpí-
valy děti píseň: „Pán Bůh pro 
mě má svůj plán“. Ve slokách 
písně se zpívá o tom, že Pán 
má pro mne plán, místo, ces-
tu i cíl.  

Jednotlivé děti ze Scholičky 
dostaly čtrnáct dní předem 
vždy jednu ze 4 čtvrtek, aby 
vybarvily předkreslenou část 
obrázku. Vždy 4 čtvrtky se sle-
pily a vzniklé 4 obrazy 
(mozaiky) týkající se konkrétní-
ho textu ukazovaly děti při jed-
notlivých slokách. 

Mám radost z růstu naší 
Scholičky a chci tímto poděko-
vat všem vám, rodičům, za vaši podporu! Též velký 
dík patří Klárce, Zuzance a Pavlínce, které se ujaly 

vedení Scholičky.  
P. Antonín 

PRVNÍ KRŮČKY NAŠÍ SCHOLIČKY 

S C H O L A  

mailto:(a.slegrova@centrum.cz
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D U C H OV N Í  H U D BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4/2008 
Vážení čtenáři, 
dnes přinášíme dokončení článku o instrukci o po-
svátné hudbě – Musicam sacram, navazující na 
dokumenty 2. Vatikánského koncilu. Minule byly 
citovány pokyny týkající se praktické hudební 
stránky liturgie a dnes se dotkněme ještě organi-
začního členění využití hudby v liturgii. 
V čl. 7 instrukce Musicam sacram se uvádí: „Mezi 
úplnější a slavnostnější formou liturgických úkonů, 
v níž vše, co vyžaduje zpěv, je také opravdu zpívá-
no a nejjednodušší formou, v níž se zpěvu vůbec 
nepoužívá, může se rozlišovat více stupňů, podle 
toho, jaký rozsah je zpěvu vymezen“. Zůstává tedy 
rozlišení na Missa solemnis a lecta, přičemž pro 
zpívanou mši svatou (Missa cantata), se z pasto-
račních důvodů stanoví tři stupně účasti slavení 
mše svaté zpěvem. 
Do 1. stupně náleží : 
a) vstupní obřady 

- pozdrav kněze a odpověď, modlitba (orace) 
b) bohoslužba slova 

- aklamace k evangeliu 
c) bohoslužba oběti 

- modlitba nad obětními dary 
- preface s úvodem a Sanctus 
- závěrečná doxologie kánonu (Per ipsum) 
- Modlitba Páně s úvodem a embolismem 
- Pokoj Páně (Pax Domini) 
- modlitba po přijímání (Postcommunio) 
- formule propuštění 

 
Do 2. stupně náleží : 
a) Kyrie, Gloria a Agnus Dei 
b) Vyznání víry 
c) přímluvy 
 
Do 3.stupně náleží : 
a) průvodní zpěvy vstupu a přijímání 

b) zpěvy po čtení nebo epištole 
c) Alleluja před evangeliem 
d) zpěv k obětování 
e) event. Čtení z Písma svatého, pokud není 

vhodnější předčítané 
 
Dále se praví: “Je vhodné, aby věřící měli pokud 
možno účast i na zpěvech propria, především re-
sponsorií (žalmů)“. 
„Posvátná hudba a zpěv mají velkou účinnost pro 
růst zbožnosti věřících i při konání bohoslužby slo-
va a dalších lidových pobožnostech, mohou se zde 
připustit i díla, která ač nemají své místo v liturgii, 
budí ducha zbožnosti a podporují rozjímání sva-
tých tajemství“, uzavírá 5. kap.čl. 46 (MS). 
Instrukce Musicam Sacram dále hovoří o využívání 
národních jazyků, ve vztahu k hudební složce litur-
gie a závěrem o ustanovení diecézních komisí pro 
liturgickou hudbu. 

————— 
V neděli 9. listopadu 2008, ve svátek posvěcení 
Lateránské baziliky zpíval náš Chrámový sbor sv. 
Bartoloměje v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králo-
vé. Na popud  otce biskupa Dominika Duky se totiž 
v letošním jubilejním roce 700 let katedrály střídaly 
1x za měsíc různé chrámové sbory naší diecéze. 
Při slavné mši svaté sbor přednesl kromě čtyřhlasé 
verze Ordinaria Petra Ebena, skladby autorů růz-
ných stylových období: „O salutaris hostia“, Pierre 
de la Rue (z 15. stol.), „Adoro Te“ Vojtěcha Říhov-
ského a  „Žalm 32“ od emeritního regenschoriho 
katedrály Sv. Ducha Jiřího Strejce. 
 
Upřímně děkuji všem členům chrámového sboru 
za jejich  přístup k přípravě i provedení celé mše 
svaté. 

Mgr. Jiří Kuchválek 
regenschori 

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ 

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7) 

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: 

■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. ■ Posiluj v srdcích všech, kteří 
mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech 

lidí. ■ Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. ■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří 
zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. ■ Probuď v nás vníma-
vost pro trpící i ochotu jim pomáhat. ■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za 

odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili. 

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého 
království pokoje. AMEN 
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K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  
SVÁTOST NEMOCNÝCH 

Dostali jsme se v naší úvaze o svátostech ke 
svátosti nemocných. Touto svátostí ukončíme ty 
svátosti, které jsou určeny pro všechny křesťany. 
Budou potom zbývat ještě dvě svátosti, které svým 
specifickým určením nemohou být přijaty každým 
pokřtěným. 

Přímé ustanovení svátosti nemocných v Písmu 
svatém nenajdeme. Nepřímo se o této svátosti 
zmiňuje svatý apoštol Jakub ve své epištole (5, 14) 
„Stůně-li kdo z vás, povolej si starší církve, a ti ať 
se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu 
Páně. Modlitba víry zachrání nemocného.“ 

Svátost pomazání nemocných vzbuzuje u 
mnohých katolíků strach, či dokonce hrůzu, mají-li 
ji přijmout. Snad to pramení z toho, že jsme byli 
zvyklí tuto svátost nazývat „poslední pomazání“. A 
tak si mnozí představují, že když kněz uděluje tuto 
svátost, uděluje ji těsně před smrtí. Nikdy si nesmí-
me myslet, že ten, kdo tuto svátost přijme, podepi-
suje pro sebe ortel smrti. Pro toto Kristus tuto svá-
tost neustanovil. 

Pomazání nemocných je svátost, ve které se 
uděluje nemocnému nebo starému věřícímu, ma-
záním olejem a modlitbou kněze Boží milost k nad-
přirozené spáse duše a případně i k přirozenému 
zdraví těla. 

Musíme nechat na Boží vůli, má-li se nemocný 
uzdravit, či ne. Když Bůh rozhodne, že nemoc má 
ukončit život nemocného, potom tato svátost posi-
luje nemocného, aby svou nemoc a utrpení s ní 
spojené lépe snášel. 

I tato svátost, stejně jako všechny, byla ustano-
vena Kristem. Materií této svátosti je olej, který 
světí biskup na Zelený čtvrtek. Podle nových před-
pisů může v případě nouze, posvětit i kněz olej, 
nemá-li olej posvěcený biskupem. 

Formou této svátosti je modlitba kněze zas ne-
mocného, která provází pomazání. 

Pomazání nemocných může být platně uděle-
no biskupem nebo knězem. Jáhen tuto svátost 
udělovat nemůže. 

Svátost dává nemocným milost Ducha svatého 
k posile a povzbuzení. Touto svátostí se odpouště-
jí zbylé těžké i všední hříchy. 

Tato svátost nevtiskuje duši nezrušitelné zna-
mení, proto může být přijímána několikrát za život. 

Za nemoc lze považovat i pokročilé stáří. 
Svátost máme přijmout například před vážnou 

operací, při vážném úrazu a podobně. 
K platnému přijetí je nutný úmysl svátost při-

jmout pokud je člověk při vědomí. 
Je dobré také oznámit svým nejbližším, že si v 

případě nemoci nebo úrazu tuto svátost přejeme 
přijmout. 

Nikdy bychom neměli otálet umožnit svým nej-
bližším tuto svátost přijmout. Je to duchovní po-
moc, a ta je mnohdy důležitější, než pomoc těles-
ná. 

Může totiž někdy jít i záchranu duše, může být 
v sázce celá věčnost. 

Jáhen František 

S K AU T S K É H N U TÍ  

Je podzimní sychravý víkend, 
spadané listí, zachmuřená oblo-
ha, déšť… To je to nejsprávnější 
období na podniknutí nějaké dob-
rodružné výpravy! A přesně tako-
vý víkend se nám vydařil J 
V počtu 15 dobrodruhů ze 4. a 8. 
oddílu jsme strávily pár dní 
v lanškrounské klubovně. Podnik-
ly jsme výlet po naučné stezce 
kolem zdejších rybníků, smočily 
se listopadovým deštíkem, osušily 
ho pak ve vyhřáté klubovně u tep-
lého čajíku a her, vyrobily jsme si 
lampiónky, ochutnaly speciální 
omáčku od Barči a Valči, shlédly 
různá malá pohádková představe-
ní, která si připravovaly světlušky, a tak celkově 
jsme se moc dobře poměly. A co bude příště? 

Možná že už výprava do zasněžených závějí… 
Myška 

SKAUTSKÁ VÝPRAVA DO LANŠKROUNA  (8. - 10. 11. 2008) 
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RO K  S V.  PAVL A  

INSPIRACE K ROKU SV. PAVLA 
U příležitosti Roku sv. Pavla spustila Mezinárodní 
řeholní kongregace „Dcery sv. Pavla – Paulínky“ 
webovou stránku:  

http://www.svatypavel.paulinky.cz/.  
Najdete tam materiály o sv. Pavlovi ke studiu a ka-
techezi, jeho inspiraci k osobní nebo společné 
modlitbě, články zabývající se postavou apoštola 
v umění a také zajímavé tipy na literaturu, filmy a 
jiné média (české i cizojazyčné), které souvisejí se 
sv. Pavlem. 
V poslední době vyšlo v češtině několik zajíma-
vých titulů souvisejících s apoštolem Pavlem: 
4 Aleš Opatrný: Apoštol Pavel s Alešem Opatrým 
4 Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel 
V obou publikacích autoři nabízí krátká zamyšlení 
nad citáty z pavlovských listů. 
Také vyšel Dvoudiskový audiokomplex „Život a dílo 
apoštola Pavla“. První CD disk obsahuje průřez 

životem apoštola Pavla, druhý je sestaven z částí 
Pavlových listů ke stěžejním tématům Pavlovy teo-
logie. Komplet je doplněn barevnou brožurou s ob-
rázky míst připomínajících Pavlovo působení. 
Pro zájemce o kapesní kalendář na rok 2009 vyda-
ly Paulínky kalendář s reprodukcemi obrazů sv. 
Pavla. 
Malá brožurka „Pavel, apoštol Ježíše Krista“ chce 
jednoduše a stručně přiblížit život apoštola Pavla a 
některé z hlavních témat jeho listů. 
Uvedené publikace jsou k zakoupení ve zvonici 
v prodejně Bartolomea. 
Dále je možné si objednat na Pastoračním středis-
ku Arcibiskupství pražského praktickou pomůcku 
s krátkými zamyšleními nad úryvky apoštola Pavla, 
koncipovanou jako uvedení do rozjímání pro všed-
ní dny (říjen až červen) – Angelo Scarano: Setkání 
se sv. Pavlem ve všední den. 

Milí přátelé, 
Bible odhaluje smysl našeho života. Některým bib-
lickým textům nedokážeme však porozumět ihned 
a snadno. Vytrvalé úsilí o pochopení bývá odmě-
něno radostí z porozumění a proměnou života. 
Úkolem Českého katolického biblického díla je oži-
vovat zvěst bohatého biblického dědictví. Vybízíme 
všechny, aby Bibli četli. Snažíme se jim pomáhat     
v porozumění. Jsme přesvědčeni, že poselství Bib-
le je i dnes velmi aktuální. Proto se naše činnost 
zaměřuje především na obyvatele České republi-
ky. Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli po-
kračovat ve své práci. Sbírka v Den Bible umožní 

naše aktivity zejména v probíhajícím Roce sv. Pav-
la. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. 
Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a 
biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve 
všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblic-
kých postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu 
Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se do-
zvíte více na internetových stránkách 

www.biblickedilo.cz. 
S vděčností za Vaši duchovní i finanční podporu 
 

+ Mons. Dominik Duka, OP 
biskup královéhradecký 

DEN BIBLE V ROCE SV. PAVLA V NEDĚLI 16. LISTOPADU 2008 

Příležitost i pro naše rodiny 
nabízejí organizátoři VI. 
Světového setkání rodin se 
Svatým otcem v Mexiku, 
které proběhne v lednu 
2009. Hledají 7000 fotogra-
fií rodin z celého světa. 
 
Sedm tisíc fotografií po-
slouží k vytvoření mozaiky 
rodin a tváře papeže Bene-
dikta XVI. pro VI. Světové 
setkání rodin v Mexiku. Di-
gitální fotografie ve formátu 
JPG nebo GIF do maximál-
ní velikosti 4 MB je možno 
posílat do 12. 12. 2008 e-
mailem na adresu:  
 

fotoemf2009@gmail.com 
nebo  

photowmf2009@gmail.com.  
 

Organizátoři této netradiční 
akce prosí u zaslané foto-
grafie také o udání jména a 
adresy rodiny, která posílá 
fotografii. 
Tato výzva není samoúčel-
ná. Její smysl vyjadřuje zvo-
lené motto setkání: "Papež 
se chce setkat i s tvou rodi-
nou." Obrovská mozaika 
bude během Setkání vysta-
vena a na závěr předána 
Svatému otci, kterému by 
měla připomínat chvíle pro-
žité s rodinami. 

SVATÝ OTEC SE CHCE SETKAT I S TVOU RODINOU 

http://www.svatypavel.paulinky.cz/
http://www.biblickedilo.cz
mailto:fotoemf2009@gmail.com
mailto:photowmf2009@gmail.com
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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.  
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
 Biblická hodina (do 10. 12.) fara 19:00 – 20:00 
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 23.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Po 24.11. Slavnost sv. Klimenta I., hlavního patrona naší 

diecéze   

  Celodiecézní kněžský den Hradec Králové  
Čt 27.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 29.11. Adventní dílna fara 15:00 hod. 

  Vikariátní setkání mládeže farní sál 16:00 - 19:00 
  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Ne 30.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců   
  Muzikantská Cecilka salesiánské středisko 18:00 hod. 
St 03.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 04.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

Pá 05.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 06.12. Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie klášterní kostel po ranní mši sv. 
  Farní adventní den selesiánské středisko 10:00  - 17:00 

Ne 07.12. 2. neděle adventní   

Po 08.12. Slavnost Panny Marie,  
počaté bez poskvrny prvotního hříchu klášterní kostel 16:00 hod. 

  Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 09.12. Předvánoční koncert AVE MARIA kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 10.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 11.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 12.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 13.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 
Ne 14.12. 3. neděle adventní     
  Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Po 15.12. Přijímání intencí - leden 2009 fara od 08:00 hod. 
St 17.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 18.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

Pá 19.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
So 20.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 hod. 
Ne 21.12. 4. neděle adventní     

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   


