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HROMNICE

února slaví církev svátek,
který snad jako jediný
v liturgickém roce má tři
názvy: 1. Uvedení Páně do chrámu; 2. Očišťování Panny Marie; 3.
Hromnice. Bude jistě vhodné si
jednotlivé názvy trochu osvětlit.
1. Uvedení Páně do chrámu: Každý prvorozený syn náležel Hospodinu, proto se mu musel zasvětit a
za jeho zpětné vydání bylo nutno
zaplatit určitý peníz, konkrétně pět
šekelů.
2. Očišťování Panny Marie: Podle
Mojžíšova zákona byla
každá matka po narození dítěte prohlášena za nečistou a nesměla
vstoupit do chrámu. Po uplynutí
lhůty čtyřiceti
dnů (při narození chlapce)
musela
za
svou očistu
obětovat beránka a holubici.
Byla-li chudá, dvě
holoubata (Lv. 12,4n).
3. Hromnice jsou u nás velmi vžitým názvem. V tento den se světí
svíčky, které lidé zapalovali nejčastěji při bouři, tedy při burácení hromu (odtud lidový název). Hořící
svíce symbolizuje Krista, tedy
ochránce v každé době. „Já jsem
s vámi až do konce světa“ řekl Ježíš (Mt 28,20). Je však naivní myslet si, že zapálená svíčka ochrání
naše budovy před úderem blesku,
a tudíž že je zbytečné opatřovat
budovy bleskosvody (nesprávně
hromosvody).
Bůh nám dal rozum, a proto
jsme povinni učinit vždy vše pro

zachování naší bezpečnosti a Boha prosit o pomoc, když již více
učinit nemůžeme, když jsme u konce svého umění a svých sil. Sama
hromnička proti bouři neochrání.
Pomůže však v jiných bouřích života, když si v jejím světle uvědomíme, že Kristus je naše spása, po
které toužili spravedliví Starého
zákona, že je světlem k osvícení
všech národů. Lidé si někdy přejí
vnímat smysly alespoň nějaké skutečnosti přesahující jejich chápání
a jedním ze symbolů Boží lásky je
zářivý a čistý oheň.
Ten je také znakem Ducha svatého, téhož Ducha, kterým byl
naplněn stařičký
Simeon, když
vzal do náručí dítě Ježíše
a velebil Boha.
Simeon
řekl Panně Marii: „Tvou vlastní
duší
pronikne
meč!“ (Lk 2,35). Odtud
by se mohl svátek slavený 2.února
nazývat také dnem bolesti.
Pro nás je tento den svátkem světla, které si připomínáme, když hledíme na hořící svíci, jejíž světlo
symbolizuje Krista. Až budeme zapalovat posvěcené svíce, ať již při
modlitbě či jiných příležitostech,
musíme si vždy uvědomit, že Kristus je tím Světlem, které by nám
mělo stále svítit při naší cestě životem. Snažme se však žít tak, aby
svítilo nejen nám, ale i ostatním
lidem. Jednou se nás bude dobrý
Bůh tázat, zda jsme byli tím světlem či zda jsme ho svými činy spíše nezhášeli.
Jáhen František
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T Ř Í K R ÁLOVÁ SB Í RK A
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V neděli 9. ledna 2011
programu v Domě
oficiálně skončilo tříktechniky v Pardubicích.
rálové koledování v
Neradi bychom zapoPardubicích a okolí. K
mněli na radního Parrozpečetění pokladnidubického kraje Ing. R.
ček za dohledu zaLínka a primátorku
městnanců Magistrátu
města
Pa rdubice
města Pardubic došlo
Oblastní charita Pardubice děkuje všem MUDr. Š. Fraňkovou,
17. ledna 2011.
kteří převzali nad sbírdobrovolníkům a lidem dobré vůle!
Velmi děkujeme všem
kou svoji záštitu, dále
dárcům, díky kterým se
na pana biskupa Mons.
během Tříkrálové sbírky 2011 podařilo shromáždit J. Kajneka za požehnání koledníkům při slavnostcelkem 531 121,- Kč. Výtěžek sbírky letos věnuje- ním zahájení na Pernštýnském náměstí, na starosme na rozvoj a nákup přístrojů do domácí hospico- ty zúčastněných obcí a městských obvodů a na
vé péče, k financování sociálních služeb (převážně farnosti, které poskytly koledníkům zázemí a ponové služby Sanace rodiny), dále také k rozvoji moc.
nově založených mateřských center v Holicích a Velkou zásluhu na zdaru sbírky mají také "staří" i
Luži. Přibližně 10 % výnosu půjde na účet Charity noví sponzoři, kteří nám dle svých možností poČR, která organizuje humanitární pomoc při kata- mohli finančním příspěvkem, věcnými dárky pro
strofách v ČR i zahraničí.
koledníky či bezplatnou mediální podporou apod.
Konkrétní výsledky sbírky v jednotlivých obcích Zvláštní dík bych chtěla vyjádřit i všem členům přínaleznete na: http://pardubice.charita.cz/trikralova- pravného týmu a zaměstnanců odlehčovacího zasbirka. Informace o výnosu jednotlivých pokladni- řízení Červánky v Třebosicích, kteří svými výrobky
ček získáte na tel. čísle 775 296 842.
přispěli do Tříkrálového obchůdku. Výtěžek z proNáš velký dík patří všem koledujícím - dětem, do- deje výrobků činí 2095,- Kč.
spělým, rodinám, školám, skautským oddílům i jed- Rok plný požehnání a pokoje
notlivcům, kteří se ochotně zapojili do přípravy i přejí zaměstnanci Oblastní charity Pardubice
vlastní realizace sbírky nebo jejího doprovodného
(H. Vostrovská)

„CESTA“ KE KOLEDĚ
Je dobře, že
staročeská Tříkrálová
koleda
díky
charitním
sbírkám
opět
ožila, a že se
nový rok začíná
se sousedským
přáním
všeho
dobrého. Především jde o lidské
setkání, a musím přiznat, že
pokladnička mi
tu sousedskou
atmosféru vždy trochu narušovala. Proto jsme několik let chodili bez ní a naopak sami rozdávali perníčky.
Charita oživila Tříkrálovou tradici a vtiskla ji i
tuto formu konkrétní pomoci, což i dříve byla podstata každého koledování. Myslím, že radost
z vánočního obdarovávání by měla být tak velká a
hluboká, že přeroste i v obdarování těch nejpotřeb2

nějších, kterých je kolem nás stále dost.
Letos se skupinka „tří králů“ rozrostla na deset a
je otevřena do budoucna i pro další „krále“. Velice
mě potěšilo, když jeden z „králů“ prohlásil, že dal
koledování přednost před počítačem. A i o toto jde,
dělat ty nejobyčejnější věci, které dělali naši předci, zpívat, hrát a setkávat se.
Iva Plecháčková

T Ř Í K R ÁLOVÁ SB Í RK A
POZVÁNKA NA PRVNÍ VÝSTAVU K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
Dne 18. 1. 2011 proběhla vernisáž „Tříkrálové soutěže“ a otevření výstavy k tříkrálové sbírce, u které
byla spolupořadatelem i Oblastní charita Pardubice.
Ve spolupráci s Klubem Interaktivního domu, o.p.s.
– pobočky Pardubice a Domem dětí a mládeže
BETA Pardubice jsme společně v říjnu 2010 vyhlásili výtvarnou a literární soutěž pro MŠ, ZŠ, SŠ,
gymnázia, ZUŠ, DDM, Praktické ZŠ aj.
Hlavní témata ke zpracování soutěže byla:
1. Dobrovolníci pomáhají v každodenním běžném
životě. Dobrovolníci jsou tiší hrdinové všedních
dní.
2. Dar Tří králů všem dobrovolníkům.
3. Tři králové – původ, dění a význam svátku.
soutěže byli odměněni certifikátem „Šťastné
hvězdy KID 2010“ a věcnou cenou. Absolutním
vítězem celé soutěže se stala čtrnáctiletá Veronika
Neradová, která získala hlavní cenu soutěže, mobilní telefon, kterou jí předala ředitelka Oblastní
charity Pardubice Mgr. Marie Hubálková. Vernisáže se zúčastnilo 70 návštěvníků, mezi kterými byli
mladí tvůrci, ocenění žáci, rodiče, učitelé a ředitelé
zúčastněných škol.
Tímto vás všechny srdečně zveme na výstavu prací z Tříkrálové soutěže do prostor infocentra Pardubice Region Tourism na náměstí Republiky 1,
vchod ze strany od Zelené brány.
Výstava potrvá do 28. ledna 2011 a můžete ji
shlédnout každý den (po-pá od 8:00 - 18:00 hod,
so-ne od 9:00 - 18:00 hod.).
Jana Zlesáková – koordinátorka dobrovolnického
centra Oblastní charity Pardubice
mobil: 775 296 849
email: dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz

Jedním z témat, kromě Tří králů, bylo dobrovolník,
což se tematicky týká našeho nově otevřeného
dobrovolnického centra OCHP, jehož úkolem je
získat dobrovolníky pro aktivní činnost v charitě a
jejích střediscích.
Na slavnostní otevření vernisáže bylo vybráno a
oceněno 24 prací, z celkového počtu 104 zúčastněných prací v soutěži. Porota soutěže měla
opravdu nesnadný úkol vybrat mezi samými zdařilými pracemi ty opravdu výjimečné. Rozhodně
však bylo z čeho vybírat. Vyhodnocení účastníci
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MLÁDEŽ
SILVESTR 2010
Zdravím milé čtenáře,
jež zajisté čekají,
že pravdivé informace,
Pardubáci podají.
Na Silvestra tradičně
bývá vždycky veselo.
Povím vám teď krátký příběh,
jak se to vše semlelo.
Přišel e-mail lidem všem:
„Nemáš-li ve čtvrtek nic,
s vikariátem jeď slavit,

nemusíš být z Pardubic!“
Všichni, koho se to týká,
ani dospat nemohou,
pospíchají na nádražísníh odlétá od nohou.
Nastoupivše do vlaku
razíme směr Oucmanice,
v Brandýse pak vystoupíme,
pěšky dojdem do vesnice.
Místní lidé velmi mile
vždy každého přijali,

po příjezdu vyprávíme,
co od Ježíška jsme dostali.
Náhle gong nás vyrušil-pánové k programu zvou,
pobyt nemůžeme začít jinak
než vtipnou „empatickou“
hrou.
Na akci je nejkrásnější,
že se všichni rádi mají,
pomáhaj si, program chystaj,
smějí se a nehádají.
Dnes už jdeme raděj spátdalší den prožijem v boji.
Modlitba, zpěv, vtipy, scénky,
akční hry nás zaměstnají.
Pátek plný pohody
zakončíme o půlnoci,
přípitek a koulovánínemůžeme si pomoci.
Ráno se moc vstávat nechce,
avšak na mši rádi jdem,
s Bohem začněme rok nový,
vždyť Ho moc potřebujem.
Po obědě s radostí
barák celý uklízíme,
z Brandýsa až do Pardubic
vlakem zpět se navracíme.
Touto slokou se už loučím:
Na shledanou, vážení,
dík, že jste dočetli až semprojevte své nadšení!

MŠE SVATÁ V OSTRAVĚ A NÁVŠTĚVA STUDIA TV NOE
V neděli 3. dubna (4. postní neděle – radostná) se vydáme AUTOBUSEM do
Ostravy. Po zvážení společně vidíme, že oproti vlaku bude autobus příhodnější.
Odjíždět z Pardubic budeme předběžně v 05:00 hod., abychom přijeli do
Ostravy v 09:30 hod. V 10:30 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Václava v těsné blízkosti Ostravsko-opavského biskupství na Kostelním náměstí. Následně si prohlédneme studio TV NOE. Předběžný návrat je v 18:00 hod. Cena
zájezdu je 450 Kč.
Prosím zájemce, aby se závazně přihlásili v kostele v sakristii nebo na faře.
Těším se na společné putování.
P. Antonín
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C H A R I TA
PROJEKT ‚POMOC JE V BLÍZKOSTI‘ PŘINESL
V ROCE 2010 PRVNÍ OVOCE
Projekt Pomoc je v blízkosti, o kterém jsme informovali v červnovém zpravodaji roku 2010,
v příspěvku pod názvem Budeme mít dost příležitostí, přinesl v roce 2010 již první ovoce
v podobě pomoci občanům, kteří byli osloveni nebo vyhledáni kontaktními osobami
sociální pomoci (dále jen KOSP), s kterými
spolupracujeme.
Na základě informací od KOSP
byla poskytnuta sociální pomoc 32
občanům v obtížných životních situacích z nichž 9 zůstalo v trvalé péči našeho sdružení. Jako příklady
uvádíme: Jednomu občanovi,
který se nacházel v situaci, kdy
si nedokázal sám zajistit potřebné peníze na jídlo jsme pomohli
s vyřízením sociální dávky Příspěvek na živobytí, který nyní pravidelně
pobírá. Rovněž jsme mu pomohli sestavit harmonogram splátek pro exekutory tak, aby
mu zbylo i na potřebné jídlo. Jednoho občana
z řad naších farníků zastupujeme u soudu, kde se
snažíme vyřešit jeho komplikovanou a velice tíživou životní situaci. Jedné naší klientce, na kterou
KOSP upozornila poskytujeme stálou péči a pomohli jsme jí s vyřízením příspěvku na bydlení.

V rámci projektu bylo také uspořádáno 9 setkání občanů s postižením sluchu, kde účastníci
mohli diskutovat např. se specialistou MUDr.
Praislerem nebo paní Mgr. Holubovou – vedoucí oddělení dávek státní sociální podpory na Magistrátu města Pardubice.
V roce 2010 jsme navázali spolupráci s 230 občany, kteří přislíbili pomoc
v případě, že se dozví o někom, kdo
potřebuje pomoc. Získali jsme ke
spolupráci 80 KOSP. Tyto osoby přijaly tuto dobrovolnou funkci
v souladu s projektem, tzn., že se
na ně mohou lidé obracet
v případě potřeby, a že ony sami
budou oslovovat občany ve svém
okolí, u kterých je předpoklad, že
by mohli pomoc potřebovat,
s nabídkou pomoci. Více se o projektu dozvíte na našich internetových
stránkách www.pomocnikvakci.estranky.cz. Spolupracující občané jsou i z řad pardubických farníků,
kterým tímto děkujeme a zároveň vyzýváme další
ke spolupráci. Přihlásit se ke spolupráci lze na mobilním telefonním čísle 723 244 979.
Za Občanské sdružení POMOCNÍK v akci
Bc. Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz)

POMOC DO AFGHANISTÁNU
Počínaje rokem 2008 se Česká republika aktivně
podílí na rozvoji Afghanistánu působením vlastního
Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT)
v provincii Lógar.
V těchto dnech vrcholí příprava 7. kontingentu
PRT, jehož příslušníky tvoří především vojáci
43.výsadkového praporu z Chrudimi.
Jednou z aktivit, která výrazným způsobem pomáhá při řešení problémů v Afghanistánu, je materiální pomoc místním obyvatelům. Jedná se o předměty běžné potřeby, které pro nás často nepředstavují výraznou hodnotu, ale v Afganistánu se stávají velice cennými.
V této souvislosti existuje snaha oslovit různé instituce i jednotlivce. Cílem je shromáždit především
školní pomůcky a drobné sportovní potřeby, tedy
věci určené pro osobní rozvoj afghánských dětí.
Dary budou přepraveny společně s materiálem
kontingentu do Afghanistánu a postupně předávány místním obyvatelům.

Co lze darovat:
školní potřeby
— tužky
— sešity bez obrázků
— gumy
— pastelky
— voskovky
— fixy
— fixy na magnetické tabule
— strouhátka
— vodové barvy
sportovní potřeby
— balóny (kopací, volejbalové)
deky na zimu !!!!
zdravotnický materiál (mimo léky)
— obvazy
— náplasti
5

RŮZNÉ
ZLOZVYKY V NAŠICH KOSTELÍCH
Mnoho zlozvyků, které vnímám v našich kostelích
vychází z toho, že si dostatečně neuvědomujeme,
s kým se tam setkáváme. Že ten malý bílý chléb je
náš Bůh. Kdyby přišel v podobě vznešeného starce nebo v Kristově vzhledu, jak si Ho
představujeme podle Turinského plátna, všichni bychom zdvořile vstali a
klaněli se Mu. Ale Boha nikdy nikdo
neviděl, proto musíme brát jako skutečnost, že v okamžiku proměňování na sebe bere podobu hostie, malého bílého
chleba, který nevypadá vznešeně, ale je
skutečně naším Pánem a Bohem. Proto
zůstat sedět při proměňování (pokud nám
to nepřekazí vážný důvod, nemoc, úraz
apod.) je krajně nezdvořilé (např. vzhledem
k panu prezidentovi bychom si to nikdy nedovolili).
Stejně tak z úcty ke slovu Božímu stojíme při
čtení evangelia a při modlitbě „Otče náš“. Stojíme při vstupních modlitbách na začátku a při
požehnání na závěr mše sv. a ve stoje se vítáme i loučíme s celebrujícím knězem.
Dalším důkazem nepochopení, že svaté přijímání je osobní setkání s Bohem a je třeba se
soustředit na rozhovor s Ním,
jsou pozdravy a hovory během příchodu k tomuto
vrcholného okamžiku
mše sv. nebo okamžitý
odchod ven z kostela (pokud
není zaviněn nevolností, nemocí nebo jinou vážnou příčinou). A
to nemluvím o tom, že si snad
všichni uvědomujeme, že přípravou na sv. přijímání je řádná

svátost smíření neboli svatá zpověď a tzv. eucharistický půst, tj. nic nejíst během hodiny přede mší
sv. (ani bonbon nebo ovoce).
Jiným nešvarem je fakt,
že při sv. přijímání nikdo
nechce být první, ale
všichni druzí. Takže celý
kostel je připraven jít
k oltáři, ale všichni čekají, kdo
půjde první. A výsledkem je, že
kněz s Eucharistií musí čekat, až k němu někdo
dorazí. Myslím, že je to nezdvořilé nejen
k podávajícímu, ale vlastně i k samotnému Bohu. Líbil se mi zvyk, který je jinde,
že totiž první řada se připraví před oltář
a za ní postupně další řady. Prakticky to
tak je i u nás, jen ten začátek je trochu
váhavý.
Ve světle předešlých nešvarů, které se dotýkají našeho postoje k Eucharistii je zanedbatelný zvyk protahovat při společných modlitbách některé samohlásky na nepatřičných
místech např. ve slově „Jééééžíš“ nebo
„hóóóódině“ apod., ale to „je v kraji, to se vybrousí“. Dále je potřeba si uvědomit, že nikdo
nemá místo v kostele rezervované a nehodí
se vynucovat si určité místo zejména po začátku mše sv.. Může se
stát, že někdo „má čtení“ nebo
jinou službu a chce obtěžovat sousedy.
Je mi jasné, že většina z nás předešlými nešvary
netrpí, ale přece jen je potřeba tyto zvyky
(zlozvyky) pojmenovat a případně se jich vyvarovat. Náš postoj k Bohu za to stojí.
Věra Novotná

KŘESŤANSKÁ SYMBOLIKA

HOLUBICE S OLIVOVOU RATOLESTÍ
Symbolické zobrazení holubice s olivovou ratolestí
je narážka na holubici ohlašující Noemovi konec
potopy a předzvěst božího míru pro svět (Gn 8,
10.12). Toto zobrazení může být chápáno rovněž
jako vyjádření křtu, obecně křesťana zachráněného obmytím vodou z nákazy hříchu - a míru, kterou
duši člověka poskytuje tato svátost. Na náhrobcích
je často chápána jako spasená křesťanova duše,
která po přestálém utrpení v tomto světě došla do
blaženého světa. Olivová ratolest může být nahrazena snítkou vavřínu nebo palmovou ratolestí odkazující na mučednickou korunu zemřelého.
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D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 1/2011
Vážení čtenáři,
v tomto čísle zahajuji nový cyklus statí, zaměřený tentokrát na významné osobnosti duchovní hudby pod názvem
„Velké postavy duchovní hudby“. V návaznosti na tento cyklus se uskuteční několik přednášek na témata vývoje
duchovní (potažmo liturgické) hudby se zřetelem na působení nejvýznamnějších osobností, doplněných zvukovými ukázkami. Termíny přednášek budou průběžně oznámeny ve Zpravodaji, na webu farnosti i v ohláškách.

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY (1.ČÁST)
SV. ŘEHOŘ VELIKÝ I. PAPEŽ A UČITEL CÍRKVE.
Narodil se pravděpodobně kolem roku 640 v
bohaté římské patricijské rodině. Po studiích, která
zahrnovala i právní vzdělání, se asi ve třiceti letech
stal vysokým státním úředníkem se soudními pravomocemi (někdy se uvádí výraz – městský prétor
či císařský prefekt města Říma). Na duchovní dráhu vstoupil kolem r. 574, založil klášter sv. Ondřeje, a když mu papež Pelagius II. udělil jáhenské
svěcení, odešel patrně roku 580 jako papežův vyslanec do Cařihradu. Papežem se stal v roce 590,
kdy byl Řím zachvácen morem a podlehl mu i papež Pelagius II. Řehoř I. tehdy pořádal prosebné
průvody na odvrácení moru, jež od jednotlivých
kostelů přicházely za zpěvu kajících žalmů a zvolání „Kyrie eleison“ k basilice Panny Marie Sněžné.
Při svém působení na Lateránu se obklopil především svými blízkými z kláštera, snažil se oprostit
papežský úřad od marnivosti a světských vlivů.
Pravidelně se staral též o potřeby chudých a ne
nadarmo se dodnes uchovalo jeho heslo – Služeb-

ník služebníků Božích. Misíjní snahy Řehoře I. se
soustředily především na Anglii a Španělsko a byly
velmi úspěšné.
Nejvýznamnějším odkazem Řehoře I. ale zůstává jím zahájená reforma liturgického zpěvu a především chorálu, po něm dnes nazývaném Gregoriánský. O sjednocení liturgického zpěvu se již dříve
pokoušeli předcházející papežové (mj. Lev Veliký,
Symmachus, Bonifác a Benedikt), ale teprve Řehoř I. uspořádal mešní liturgii i řád mešních zpěvů
a vytvořil Gregoriánský antifonář. Zřídil Scholu cantorum (doslovně škola zpěváků) a věnoval jí dvě
budovy, jednu při schodech baziliky sv. Petra a
druhou u patriarchálního paláce na Lateráně. Sloužily k ubytování a výchově zpěváků a v barokní éře
byly podle nich zakládány italské konzervatoře.
Schola cantorum získala vůdčí status v rámci celé
církve a podle jejího vzoru byly pak zakládány
scholy po celé křesťanské Evropě.

ZA JIŘÍM STREJCEM
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
odešel na věčnost Jiří Strejc, varhaník, hudební
skladatel, sbormistr, dirigent a pedagog (17.dubna
1932 – 8. prosince 2010). V katedrále Sv. Ducha v
Hradci Králové působil jako ředitel kůru a varhaník
celých 44 let (1957 – 2001).
Za varhany poprvé usedl v 11 letech v kostele
Panny Marie Královny míru v Praze- Lhotce a své
hudební nadání rozvíjel na Městské hudební škole
a poté na Státní konzervatoři v Praze. Studoval u
vynikajících pedagogů - varhany u Vojtěcha Říhovského a Miroslava Kampelsheimera a skladbu u
Otto Alberta Tichého. Mimo své hlavní činnosti regenschoriho působil jako varhaník koncertně i v
obřadních síních, pedagogicky pak na ZUŠ a Biskupském gymnáziu B. Balbína v Hradci Králové. V
letech 1965 – 1985 založil a vedl sbor Cantores
Artis Antiquae a dovedl jej na vynikající úroveň. J.
Strejc byl činný i publikačně, vydával přechodně
časopis Praporec, snažící se navázat na tradici
časopisu, vydávaného před r. 1948 M. Venhodou,
byl členem Společnosti pro duchovní hudbu, jednoty Musica sacra a redakční rady časopisu Varhaník.Vedl též webové stránky hojně navštěvova-

né
ctiteli dobré
duchovní hudby
www.opusarium.cz a www.regenschori.com.
Jeho skladatelské dílo čítá téměř 80 opusů s
převahou hudby duchovní. Jako regenschori komponoval přednostně skladby pro liturgii a řadu z
nich provedl i náš chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje. Jmenujme aspoň mše Missa Orbis factor,
či Kyrie fons bonitatis, 4 sbory k Slavnosti Těla a
krve Páně, Offertorium Božího Hodu Svatodušního
– Bože, upevni,co jsi v nás učinil nebo Ecce sacerdos. Mezi varhanními kompozicemi vyniká překrásná, velmi osobitá Sonáta odrážející nejlepší tradice
světové varhanní hudby. Jiří Strejc vydal Varhanní
knížku – úpravy skladeb pro různé příležitosti, řadu
interludií do ediční řady alb Varhanní preludia /vyd.
Musica sacra/ a je též autorem harmonizací třiceti
sedmi písní v Kancionálu.
Jiří Strejc celý život oddaně sloužil sakrální hudbě a usiloval o její pravdivost a čistotu stylu, což
přiléhavě vystihuje jeho vlastní výrok:“ O vše co je
ušlechtilé, se musí usilovat, proto společně usilujme, aby liturgická hudba byla co nejušlechtilejší.“
Requiescat in pace.
Jiří Kuchválek, regenschori
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle

Setkání u kafe

Úterý

Modlitba Večerních chval
Adorace (po večerní mši sv.)

Středa

farní kavárna

po mši sv. v 9:00

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

po večerní mši sv.
18:30 - 19:30

Cvičení rodičů s dětmi

Pardubičky, Revoluční ul.
M. Michová (777 022 882)

09:30 hod.

Mše svatá v kapli v nemocnici

Vstupní budova - 1. patro

15:00 hod.

Mše s biblickou katechezí
Pátek

Setkání pro předškoláky - Spojil

Salesiánské středisko

18:30 hod.

p. Kučerová (604 559 668)

09:00 hod.

fara

16:00 - 17:45

Salesiánské středisko

16:00

sv. Bartoloměj
sv. Bartoloměj
sv. Jan
DD u kostelíčka
sv. Bartoloměj
Černá za Bory
sv. Jan
salesiánské středisko
farní sál
farní sál

17:00 - 18:00
08:00 - 16:00
17:00 - 18:00
15:00
17:00 - 18:00
20:00
po ranní mši sv.
09:30
14:30
19:00

sv. Bartoloměj
farní sál
fara
DD u kostelíčka

09:00
15:30
od 08:00 hod.
15:00

klášterní kostel
klášterní kostel / farní sál
sv. Bartoloměj
sv. Bartoloměj
sv. Jan
DD u kostelíčka

10:00
15:30
17:00 - 18:00
08:00 - 16:00
17:00 - 18:00
15:00

Ministrantská schůzka
DALŠÍ AKCE
Ne 30.01. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
"Cantate Bimbi"
St 02.02. Svátek Uvedení Páně do Chrámu - Hromnice
Zpovědní den
Čt 03.02. Zpovědní den
Zpovědní den
Mše sv. v Domově důchodců
Pá 04.02. Zpovědní den
7. Piksla ples
So 05.02. Večeřadlo Panny Marie
Setkání pro chlapy
St 09.02. Seniorklub
Čt 10.02. Setkání Pastorační rady farnosti
Pá 11.02. Světový den nemocných
Ne 13.02. Přijetí žad. o křest do katechumenátu
1. Setkání - příp. na 1. svaté přijímání
Út 15.02. Přijímání intencí na měsíc březen 2011
Čt 17.02. Mše sv. v Domově důchodců
Pá 25.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Ne 27.02. Představení dětí - 1. svaté přijímání
2. Setkání - příp. na 1. svaté přijímání
St 02.03. Zpovědní den
Čt 03.03. Zpovědní den
Zpovědní den
Mše sv. v Domově důchodců
Ne 06.03. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
St 09.03. POPELEČNÍ STŘEDA

9.2.

* P. Josef Trochta SDB
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