
1 

 

Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích 

OBSAH 

pardubické farnosti sv. Bartoloměje 

ZE ŽIVOTA  
FARNOSTI  str. 2 

• Volby do pastorační rady 
farnosti 2009 

CHARITA - MISIE str. 2 
• Sbírka na postižené  

povodněmi v Indii - dopis 

RŮZNÉ str. 3 
• Občasník pro duchovní 

hudbu 
• Milé ženy a děvčata… 
• Texty ranních a  

večerních chval  
- nabídka 

KALENDÁŘ  str. 4 

Náklady: 2,- Kč 

Nedávno jsem byl na výstavě 
obrazů z Českomoravské vysočiny. 
Zaujal mě obraz polorozpadlé neu-
držované lodičky. Chvíli jsem u to-
hoto obrazu postál a chtěl jsem 
vniknout do myšlenky malířky, pro-
tože jsem věděl, že ona vdechuje 
svým obrazům duchovní rozměr. 
Malířka ke mně přišla a začali jsme 
nad tímto obrazem uvažovat: Dob-
rotivý a láskyplný Bůh nás povolal 
k životu. Stvořil nás pro sebe, aby  
mohl na nás přenést svou neko-
nečnou lásku. Vybavil nás pro 
život vším potřebným. 
Věnoval nám také 
lodičku (víru), 
abychom mohli 
proplout světem, 
abychom neutonuli ve 
vodách tohoto světa (v hříš-
ném životě). Také nás vybavil dvě-
ma vesly (modlitbou a prací). Pro 
lepší orientaci nám poskytnul kom-
pas (rozum) a podrobnou mapu 
(svobodnou vůli). Ukázal nám, kde 
je cíl naší cesty (v nebi u Boha). 
Ale nejen to. On ve směru naší 
plavby upevnil ještě směrovky 
(Desatero Božích přikázání a dvojí 
přikázání lásky). Vyznačil nám ost-
rovy, které mu patří (chrámy) a od-
startoval nás k plavbě (narozením). 
Zpočátku nám dal rodiče, než bu-
deme schopni sami uvažovat svým 
rozumem a svou svobodnou vůlí. A 
takto vyzbrojeni jsme se vydali na 
životní cestu. Někteří z nás měli 
štěstí, že dostali rozumné a zodpo-
vědné rodiče. Někteří na začátku 
cesty se hned dostali na mělčinu 
(nepřetvořili dětskou víru na víru 
dospělého člověka), a pokud se 
nedostali z mělčiny, uvízli ve víru 
života. Některým bylo zatěžko 
veslovat oběma vesly, a tak jedno 
veslo zahodili (modlitbu). Ani ti se 

nedostali daleko. Prozíravější na 
Božích ostrovech zakotvili, opravili 
své lodičky (svátostí smíření), na-
sytili se (sv. přijímáním) a po od-
dychu v Boží náručí (modlitbou) se 
vydali na další dlouhou plavbu. A 
tak pluli podél ostrovů. Jedny ost-
rovy byly pod Boží ochranou, dru-
hé ostrovy nazdobil zlý duch, aby 
upoutal plující k zastavení a zlákal 
je k světskému hříšnému životu. 
Mnozí se zlákat dali. Někteří si za-

včas uvědomili (pro Boží dobrotu 
nebo napomenutí) nevhodnost 

tohoto života a odpluli. 
Ostatní zůstali na 

ostrově. Ti, kteří 
se nedali zlákat 

pozemským  třpy-
tem a nasměrovali 

svou lodičku na cíl své 
cesty, museli těžce zápolit (s 
Boží pomocí) s vysokými vlna-

mi, s vichrem a deštěm, s pálivým 
sluncem (pod Boží ochranou). 
S pravidelnými opravami své loďky 
a s pokrmem na cestu, dorazili ko-
nečně k cíli (k Pánu Bohu).  

Ti, kterým se zalíbil světský hříš-
ný život na ostrovech (zlého du-
cha), zapomněli na svou lodičku,  
ponechali ji svému osudu a když 
dobrotivý Bůh stále o ně usiloval a 
dal jim poznat, aby se  rozpomenuli 
na cíl své cesty, lodička jejich živo-
ta byla v takovémto stavu, že jen 
s vypětím všech sil ji mohli opravit 
k další plavbě. Mnozí už otupělí 
svým hříšným životem se ani nepo-
kusili svou lodičku opravit a vydali 
se na další plavbu bez opravy. Tito 
nešťastníci se utopili ve světských 
hříšných vlnách.  

Čípak asi je tato lodička? Vzpo-
mene si někdo na tuto svou lodič-
ku? 

o. Antonín Sokol. 

www.farnost-pardubice.cz 

LODIČKA ŽIVOTA 

http://www.farnost-pardubice.cz


2 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Bratři a sestry, 
tento dopis posíláme ještě z Indie, kde společně 
navštěvujeme diecéze, v nichž diecézní charita 
realizuje projekt Adopce na dálku. Během naší 
návštěvy došlo k pohromě, kterou tady již 
mnohá desetiletí nezažili. Po období mon-
zunových dešťů, které se o měsíc opozdily 
a notně zkomplikovaly růst a sklizeň rost-
lin nezbytných k obživě, se naprosto 
nečekaně spustily silné deště, právě 
během naší návštěvy. Stačily dva 
dny intenzivních lijáků a katastrofa 
byla hotova. Pršelo však dále. Zcela 
nebo částečně bylo zničeno kolem 20 
000 domků, uhynulo přes 30 000 kusů 
dobytka (který představuje pro mnohé ro-
diny jediný prostředek obživy), mnohé ves-
nice byly odříznuty od světa strženými mos-
ty, propadlými silnicemi. V diecézi Karwar se 
utrhla polovina kopce a zavalila vesnici o 87 
domech. Z 32 pohřešovaných se podařilo najít 
v záplavě bahna a kamení jen dvě těla. Zásobová-
ní zkolabovalo. Kněží včetně otce biskupa nabídli 
postiženým útočiště v kostelích a na farách. V prv-
ních dnech to vypadalo opravdu hrozivě. Mohli by-

chom pokračovat ve výčtu tragédií, ale to není úče-
lem tohoto dopisu. To, o co nám jde, je prosba. 
Prosba o to, abychom si vzpomněli na povodně, 
které jsme několikrát zažili v naší diecézi. Tehdy 
nám pomohlo mnoho lidí z mnoha zemí světa a my 
tak mohli alespoň zmírnit následky přírodní kata-
strofy. Lidé v diecézích Belgaum a Karwar o nás 

vědí. Znají našeho otce bis-
kupa, vědí o tom, že se sna-
žíme pomáhat jim našimi, z 

jejich pohledu nemalými, pro-
středky. Prosíme proto o vaše 

pochopení. Lidé, o kterých píše-
me, mají už tak dost těžký život. Nedoká-

žeme pomoci všem. Ale to, co tady vidíme, 
to, co tady dělají sestry a kněží, je těžké popsat 

slovy. Nehledají způsob, jak pomoci všem. Pomá-
hají tak, jak mohou, tolika lidem, kolik zvládnou. 
Pomozme jim modlitbou a příspěvkem, který se 
tady mnohonásobně zhodnotí. 
Děkujeme za diecézní charitu a diecéze Belgaum 
a Karwar. 

Mons. Josef Suchár, biskupský vikář pro diakonii 
RNDr. Jiří Stejskal, ředitel DKCH Hradec Králové 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI – 2009  

Sbírka na tento účel bude v Pardubicích formou kasiček v neděli 29. 11. 2009 
(1. neděle adventní) 

PRŮBĚH VLASTNÍCH VOLEB: 
 

22. 11. neděle -  Začíná týden, kdy se přijímají návrhy kandidátů do nové PR  
(22. – 29.11.), k dispozici jsou lístky pro návrhy 6 kandidátů 
 

29. 11. neděle -  Sumarizace kandidátů – 1. kolo, 
příprava lístků s kandidáty pro 2. kolo, listy s kandidáty + foto 
 

06. 12. neděle -  Prezentace kandidátů – informace v ohláškách 
 
13. 12. neděle -  VLASTNÍ VOLBY 

večer – volební komise sčítá hlasy, protokol o 
volbách, příprava vyhlášení výsledků  

 
20. 12. neděle -  Zpravodaj – vyhlášení výsledků voleb PR 09, 

jmenování členů, předání dekretů 

SBÍRKA NA POSTIŽENÉ POVODNĚMI V INDII - DOPIS 

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

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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MILÉ ŽENY A DĚVČATA, 
letos v lednu se u Salesiánů konalo setkání pro 

ženy. Jeho součástí byla  přednáška „Žena Bo-
hem stvořená“ a učení biblických tanců řeholními 
sestrami z komunity Blahoslavenství z Dolan u 
Olomouce. Protože se mnohým účastnicím setkání 
líbilo, proč by  nemohlo být další? 

Můžete si tedy do svého kalendáře napsat, že 
9. leden bude den, kdy bude opět setkání žen  J. 

A na co se můžete v tento den těšit? Opět zde 
budeme mít sestry z komunity Blahoslavenství 
s pěknou přednáškou a biblickými tanci. Z Brna 
přijede hlavní koordinátorka hnutí Modlitby Matek, 
aby nám toto hnutí představila. Strávíme společně 
pěkný den pospolu s Pánem uprostřed, kterému 
nejen za toto setkání poděkujeme na závěr při mši 
svaté. 

Bližší informace budou v příštím zpravodaji, též 
na letáčcích v kostelech a na internetových strán-
kách naší farnosti. 

Pavla Pecnová 

TEXTY RANNÍCH A VEČERNÍCH 
CHVAL – NABÍDKA 

Nabízíme Vám možnosti objednání ranních a ve-
černích chval pro každý týden s připravenými a 
seřazenými texty liturgie hodin v jednoduchém a 
praktickém sešitovém vydání. Po dohodě s před-
sedou ČBK mons. Janem Graubnerem vydává Bis-
kupství královéhradecké spolu s Dominikánskou 
rodinou. 
 
Po objednání bude od první neděle adventní doru-
čováno týdenní vydání s připravenými 
a seřazenými texty. Cena jednoho výtisku obnáší 
20 Kč. Pro více informací se můžete obrátit na tel. 
732 734 038, P. Erik Tvrdoň, Svojanov, nebo na e-
mailovou adresu: modlitbacirkve@seznam.cz. 
 
Pozn.: na internetových stránkách www.ebreviar.cz 
můžete nalézt elektronický breviář přehledně na 
každý den. 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 3/2009 
Latinský zpěv v liturgii (1) 

Při pohledu na vývoj církve vidíme, že v nejstarším 
období nebyl latinský jazyk vůbec používán. 
Základní křesťanské prameny Nového zákona jako 
evangelia, listy sv.apoštola Pavla atd. jsou psány v 
řečtině. Evangelista sv. Marek ovládal též řečtinu a 
latina byla zprvu lokální řečí obyvatel Latia. Jisté 
kořeny užívání latinského jazyka se udávají v Kar-
tágu, kde ostatně studoval údajně i sv. Augustin 
(zemřel r. 430). Dochází k překladu bible a od 5. 
století již teologii a liturgii ovládá latinský jazyk. Po 
rozpadu církve na východní řeckou a západní latin-
skou se rozšiřuje používání latiny v celé západní 
Evropě a po příchodu M. Luthera a následném roz-
kolu se stává latinský jazyk jakýmsi identifikačním 
znakem Církve římské. Tento stav stvrdil i Trident-
ský koncil (1545-1563) a ani II. Vatikánský koncil 
latinu nevyloučil z liturgické praxe, pouze umožnil 
používání národních jazyků. Kontinuita užívání lati-
ny tak vede až do naší doby k apoštolskému listu „ 
Sacramentum caritatis“ současného papeže Bene-
dikta XVI. Jeho základním doporučením pro užívá-
ní latiny je současná situace v globalizovaném 
světě, kdy se překračují národní hranice a tudíž 
používání jedné stmelující řeči v liturgii může 
usnadnit dorozumění, či pomoci navodit silnější 
pocit sounáležitosti a jednoty v církvi. Pokud se 
týká liturgické hudby na latinský text, zde se stal 
vrcholnou formou zhudebnění liturgického textu 
chorál, později podle papeže Řehoře Velikého na-
zývaný gregoriánský. Řehoř Veliký provedl reformu 

církevního zpěvu a chorální zpěvy sjednotil. Domi-
nantní funkce latinského zpěvu v církvi pak pro-
chází všemi následujícími obdobími hudebního 
vývoje až do 20. století. Instrukce „Musicam sa-
cram“ o posvátné hudbě v liturgii, která převádí do 
praxe dokumenty II. Vatikánského koncilu v článku 
48 m.j. uvádí: „Místní Ordináři ať uváží, zda nebu-
de vhodné, aby tam, kde se zavede národní jazyk 
v mešní liturgii, nebyla slavena jedna, či více mší 
svatých – především zpívaných – v latině.“ V člán-
ku 51 pokračuje „... ať se uváží, zda by nebylo pro-
spěšné použít při liturgii konané v lidové řeči i části 
z hudebního pokladu posvátné hudby, které byly 
sepsány v minulých staletích pro texty v jazyce la-
tinském. Nic totiž nebrání tomu, aby při téže litur-
gické slavnosti byly zpívány různé části různým 
jazykem.“ Článek 52 pokračuje: „Především pak ať 
se více používá a studuje gregoriánský chorál, kte-
rý pro své charakteristické znaky tvoří pozoruhod-
ný základ posvátné hudby.“ 

(pokračování příště) 
——- 

V neděli 22. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista 
Krále bude při mši svaté v 9 hodin provedena 
Missa solemnis in C na latinský text od Leopolda 
Koželuha (1747 – 1818), významného skladatele 
českého klasicismu, působícího ve Vídní, kde byl 
roku 1792 po smrti W. A. Mozarta jmenován dvor-
ním skladatelem. 

Mgr. Jiří Kuchválek 
regenschori 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:modlitbacirkve@seznam.cz
http://www.ebreviar.cz
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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. 
 Mše svatá v kapli v nemocnici vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Středeční večery farní sál 18:45 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále  
Po 23.11. Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona naší diecéze  
  Celodiecézní kněžský den Hradec Králové 09:30 hod. 
Čt 26.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 28.11. Adventní dílna fara 15:00 hod. 

  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Ne 29.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců  
  "Dveřní" sbírka na záplavy v Indii   
  Muzikantská Cecilka salesiánské středisko 18:00 hod. 
St 02.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 03.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 04.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 05.12. 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 06.12. 2. neděle adventní  
  Sbírka: Plošné pojištění II.   

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

St 09.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 10.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 11.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 12.12. Rorátní mše svatá        (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 
Ne 13.12. 3. neděle adventní  
  Volby do pastorační rady farnosti   
Po 14.12. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 15.12. Přijímání intencí - leden 2010 fara od 08:00 hod 
St 16.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 17.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 18.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
So 19.12. Rorátní mše svatá        (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 

  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 
Ne 20.12. 4. neděle adventní  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Vyhlášení výslekdů voleb do Pastorační rady farnosti, předání dekretů  

õõõõõõõõõõ 18.12. Miloslav (M. Brhel) õõõõõõõõõõ 


