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íkáme „přijď království 
Tvé“, čekáme na příchod 
Božího království. Příchod 
= advent. Přijď království 

Tvé – adveniat regnum tuum. Tak-
že tyto dva pojmy nejsou od sebe 
zas až tak vzdálené. Stejně tak pří-
chod něčeho nového, např. nového 
kaplana či strýčka nebo tetičky 
z Ameriky. Ale my zůstaňme u toho 
krásného zvolání, které se modlí-
me každý den. Jak to spolu souvi-
sí? 
 Oslava Ježíše Krista Krále 
znamená oslavení někoho, kdo má 
moc nad celým stvořením, skrze 
něj má všechno smysl, sjednocuje 
všechny nás, kteří si říkáme křes-
ťané a kteří se chtějí s ním sjedno-
covat, učit se od něj, protože byl 
člověk zároveň, a hlavně nám za-
nechal naději tím, že vstal 
z mrtvých! Ale cesta k jeho kralová-
ní je velmi, velmi dlouhá. Přes útěk 
do Egypta, pokušení na poušti, 
přes putování městečky a vesnice-
mi, kázání na hoře, proměnění na 
hoře, přes Via crucis (křížová ces-
ta), přes trnovou korunu a ,,trůn 
kříže“, přes povstání 
z hrobu. Než však pro-
šel tuto spletitou cestu, 
musel mezi nás přijít, 
narodit se, byl očeká-
ván už od dob proroků 
– Izaiáš s Jeremiášem 
a jiní mnozí 
spravedliví 
po něm vo-
lali. Naše i 
moje nadě-
je, moje oče-
kávání se kaž-
doročně naplňuje 
v období adventu, 
kdy budeme zpívat  

Ejhle Hospodin přijde a Rosu dejte 
oblakové shůry. Rosa je závlaha a 
naděje na nový život, nic neu-
schne. Bude dost jídla na hostinu – 
na hostinu velké radosti. Plody 
hostiny jsou spravedlnost, pokoj a 
radost, tedy ta zaslíbení, která se 
v Ježíši naplňují a rozmnožují. 
 Aby se království v srdcích 
narodilo a více se šířila právě ta 
spravedlnost než ne-spravedlnost, 
pokoj než ne-pokoj, radost než ne-
radost, musí se opět prolamovat 
nebesa a očekávat znovu, konkrét-
ně pro tento můj a náš současný 
čas příchod Mesiáše. Čekají mno-
zí, my svědkové, ale i vládnoucí, 
prostí i bohatí ,na Jeho příchod. 
Asi se nestanou hned lepšími – 
i když ta předsevzetí (pokolikáté 
už?) být lepšími, bezhříšnými, 
nicméně s očekávaným „dalším“ 
příchodem se otvírá znovu naděje 
na odpuštění, na dobrou přípravu 
vejít do jeskyňky poklonit se svému 
králi.  
 Takže teď je ten čas příhod-
ný, právě teď ADVENT, pouhé 
4 svíčky na věnci, postupně zapa-

lované, postupně vedoucí 
k očekávané radosti a na-
ději v našich srdcích, mé 
povahy, mého lidství, 
mých výher a proher. 
Budou čtena slova o 
příchodu krále, a tak 

jako Maria mo-
hu a může-
me je nejen 
přijmout, ale 
s každou 

zapálenou 
svící o nich pře-

mýšlet. 
o. Jiří Kváš 

www.farnost-pardubice.cz 

Ř 
ADVENT A KRISTUS KRÁL 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Na prvním letošním setkání se Pastorační rada 
(PR) sešla ve farním sále v 19 hodin. 
Setkání moderoval a úvodní modlitbu měl P. Anto-
nín Forbelský, předseda PR. 
 
HISTORIE + BUDOUCNOST 
4 P. Forbelský stručně shrnul akce, které se usku-

tečnily v minulosti a zároveň seznámil PR 
s akcemi naplánovanými do budoucna.  

 
FARNÍ ADVENTNÍ DEN 
4 Akce se letos uskuteční ve 

farní budově. Předběžný 
program: 14:00 h - du-
chovní slovo v sále (P. Jiří 
Kváš) 17:30 – závěr: žeh-
nání věnců 

 
PRÁCE VE SKUPINKÁCH 
1 – Charita, senioři 
4 M. Hubálková seznámila 

PR s novou aktivitou – vý-
robou adventních věnců 
(dobrovolníci), jejíž výtěžek by byl věnován na 
misie. Je důležité naplánovat takovou akci tak, 
aby nekolidovala s jinými podobnými aktivitami 
ve farnosti. 

4 Dopis nemocným – psal by ho asi o. biskup Jan 
a skupinka kolem něj, byl by dále distribuován. 

4 Tříkrálová sbírka 2012 – 3. ledna v 15 h zaháje-
ní na Pernštýnském nám. 

4 7. ledna (sobota) - pracovníci Charity věnují den 
sbírce (připojí se k nim i farníci) 

4 8. ledna (neděle) - Tříkrálový koncert u sv. Bar-
toloměje 

4 Třebosice – pobytové odlehčovací zařízení pro 
ty, kdo potřebují na určitý čas umístit nemocné-
ho seniora do místa, kde o něj bude dobře po-
staráno. 

4 Charitní šatník – možnost otevření pro veřej-
nost, za symbolický poplatek si pořídit oblečení 
pro lidi v nouzi. 

4 Potravinová banka – možnost dodání základ-
ních potravin pro lidi v nouzi. 

 
2 – Mládež, děti, rodiny, sport 
4 Mikuláš – bude zajištěn, shánějí se dobrovolníci 

do všech „mikulášských“ rolí. 
4 Salesiáni – uvažuje se o 
obnově mše s mládežnickým 
doprovodem (v 8:30 hod.). 
4 Marek Deml dal námět 
k diskuzi ohledně atmosféry 
při dětských mších 
v klášterním kostele (přílišný 
hluk), Jan Franc přišel 
s podněty, jak uspořit čas, 
aby mše víc „odsýpala“. 
4 Debata o podnětech týkají-
cích se dětské mše sv. by 
měla být zařazena jako bod 
na příští jednání PR. 

 
3 – Vysokoškoláci, vzdělávání, hudba, liturgie 
4 V rámci středečních večerů pro vysokoškoláky 

proběhne taneční večer. Uvažuje se o větším 
propojení aktivit vysokoškolských společenství 
v Pardubicích a Hradci Králové (Salaš). 

4 Jan Franc seznámil PR s předběžným progra-
mem Pondělních večerů do února 2012. 

4 Hudba na všech významných liturgických ak-
cích bude zajištěna (Všichni svatí, Dušičky, 
Kristus Král). 

 
Další setkání PR se uskuteční 24. listopadu 
v 19 hodin na faře.  
 

Zapsal: Martin Beran 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 13. ŘÍJNA 2011 

DĚTSKÉ MŠE U SALESIÁNŮ 
 
V neděli 20.11. v 8:30 bude v kostele sv. Václava Na Skřivánku 
(u salesiánů) slavena Eucharistie se zaměřením na potřeby dětí 
(tzv. dětská mše). Částečně bude propojena s již tradiční boho-
službou pro děti v klášterním kostele. 
 
Další budou 4.12. a 18.12. ve stejnou hodinu a na Štědrý den 
(24.12.) v 16:00. Srdečně zveme děti, rodiče a všechny, kteří 
jsou ochotni přijmout určité zvláštnosti těchto bohoslužeb. 



3 

 Advent je také doba 
na zamyšlení, co bylo, co 
chci k jesličkám přinést, 
jaké dary složím k nohám 
betlémského dítěte, čím 
přispěji k proměně ne 
snad světa, ale svého oko-
lí. Jaké je vlastně očeká-
vání z příchodu nového 
kaplana. Tak hlavně – ad-
vent – na poctivou kněž-

skou službu, kterou se chci podílet při vytváření 
celého farního společenství. K tomu slouží osobní 
teologie, kterou krátce shrnuji ve svém kněžském 
hesle „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi, a já vás občerstvím“(Mt 11,28). 
 Před vojnou jsem pracoval jako provozní pra-
covník pošty, na vojně dosáhl hodnosti četaře a 
našel při vedení lidí a rozhovorech s nimi cestu ke 
svému povolání. Po studiu teologie a krátkém pů-
sobení v duchovní správě jsem si doplnil vzdělání 
studiem speciální pedagogiky na Univerzitě 
v Hradci Králové a 10 let pracoval jako speciální 
pedagog pro mentálně postiženou mládež i dospě-
lé, 1 rok jako učitel ve výchovném ústavu se ško-
lou. V tomto oboru mi byla velkou oporou víra, pro-

tože pomáhající profese trpí velmi často syndro-
mem vyhoření, což se mi naprosto vyhnulo, proto-
že čerpání síly k této nelehké činnosti vycházelo 
ne z nějaké supervize, což je samozřejmě také  
prospěšné, ale z niterného prožívání Boha v srdci 
a setkávání se s Ním.  
 Pocházím  z katolické rodiny malého městeč-
ka na řece Sázavě – Ledči, které na mne mělo ta-
ké vliv, hlavně dobrý vzor a poctivý život rodičů , 
slušných učitelů a kněží, kteří u nás působili.  
 
Milníky na cestě životem: 
březen 1963 – narození a křest 
28. srpen 1993 – kněžské svěcení 
28. srpen 2011 – v roce, kdy v Královehradecké 

diecézi nebyl žádný nový kněz, představení 
v pardubické farnosti jako nový kaplan. 

 
 Prosím Boha o milosti potřebné ke službě, 
Vás všechny o trpělivost a shovívavost se mnou a 
loučím se s Vámi, milí čtenáři Zpravodaje větičkou 
jednoho velkého papeže, kterou řekl při nástupu 
na významné místo: „Jsem Josef, Váš bratr.“ Já si 
jí dovolím parafrázovat: „Jsem Jiří, Váš bratr.“ 

O. Jiří, kaplan v Pardubicích 

O. JIŘÍ KVÁŠ - NĚCO O SOBĚ 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

 V neděli 2. října po mši svaté jsme byli po-
zváni rodinou Šislerových na oslavu svátku sv. 
Václava na faru do Mikulovic. Sešli jsme se zde 
s ostatními mikulovickými farníky, pozvání přijali 
také P. Antonín, P. Jiří i místní místostarostka paní 
Klosová. Setkání to bylo velmi příjemné. Paní Iva 
připravila vynikající guláš, grilovalo se maso a ne-

chyběla ani spousta sladkých dobrot, pivo a točená 
limonáda. K tomu všemu nám varhaník p. Žeravík 
pěkně vyhrával na harmoniku. Děti si mohly zahrát 
pink-ponk, malovat obrázky nebo si pohrát 
v papírovém domečku. Všem nám bylo velmi dob-
ře a za to rodině Šislerových  patří velký dík. 

OSLAVA SVÁTKU SV. VÁCLAVA V MIKULOVICÍCH 
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Koncem září proběhlo na arciděkanství neformální 
setkání trvalých jáhnů a jejich manželek. Vícekrát 
se totiž ozval požadavek, aby se více poznali nově 
vysvěcení s dříve vysvěcenými. Jsme rozptýleni po 
celé diecézi, mnozí mají své „civilní“ zaměstnání, 
na akcích jako např. celokněžský den nebo Zelený 
čtvrtek na to není čas ani prostor, a proto je potře-
ba, abychom se hlouběji seznámili, předali své 
zkušenosti, postřehy, radosti i bolesti, zkrátka aby-
chom o sobě více věděli.  

V poledne jsme se pomodlili Anděl Páně a přešli 
do kostela sv. Bartoloměje, abychom se zúčastnili 
adorace před vystavenou svátostí oltářní. Jedna z 
manželek doprovodila tuto adoraci hrou na varha-
ny a zpěvy z Taizé aj. Na faře pak po obědě pokra-
čovaly další rozhovory. 
Setkání bylo nad mé očekávání hodnoceno velmi 
kladně. A i když někteří chyběli, byli všichni pří-
tomní spokojeni a těší se na další setkání.  

Karel Kylar 

SETKÁNÍ TRVALÝCH JÁHNŮ 

V sobotu dne 5. listopadu 2011, v týdnu kdy 
jsme na hřbitovech vzpomínali a modlili se za naše 
zemřelé, byla při mši svaté 
v kostele sv. Bartoloměje udílena 
svátost pomazání nemocných, a 
to díky otci biskupovi Josefu Kaj-
nekovi, P. Antonínu Forbelskému 
a P. Jiřímu Kvášovi.  

 
Pro nás starší a nemocné, kteří 

jsme o tuto svátost požádali, to byl 
velký dar a pomoc. Stáří přináší 
různé nemoci, slabosti a mnohdy i 
bezmocnost, ale jak říkal otec bis-
kup Josef v promluvě, je potřeba 
prosit o Boží pomoc , neboť jak 
Ježíš Kristus říká: „vezměte na 
sebe mé jho a učte se ode mne, neboť mám tiché 
a pokorné srdce, u mne nalezne vaše duše úlevu, 

vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží“. 
 

Po skončení mše svaté a přijetí 
svátosti pomazání nemocných 
jsme obdrželi v upomínku obrázek 
Vzkříšeného Krista a modlitbu, 
která nejlépe vystihuje úmysl této 
svátosti : „Ano, Pane, nevím den 
ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale 
dopřej mi, abych dobrým životem, 
milujícím Tebe, sebe i druhé, byl 
v té chvíli připraven vstoupit do 
Tvé šťastné náruče. Amen.“ 
 
Společně s našimi kněžími jsme 
slavnost ukončili pohoštěním na 
faře. Za vše upřímné díky. 

Jana Č. 

UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
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FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

M L ÁD E Ž 

 V pátek, dne 30. října, se uskutečnilo první 
setkání mládeže nového školního roku 2011/2012.  
Akce probíhala v Pardubicích. 
 Nejprve se většina zúčastnila mše svaté, kte-
rá se konala netradičně u „Jána“. Při mši, kterou 
sloužil nový kaplan pro mládež, otec Filip Janák, 
se vystřídalo několik zpěváků. Ale jinak vše pro-
běhlo v klidu a míru. Po mši se vyrazilo na faru, 
kde už čekalo jídlo a 
dobrá atmosféra. Všich-
ni jsme se pomodlili a 
usedli ke stolu, kde se 
každý snažil ukořistit 
dobrou pozici. Nakonec 
se všichni najedli a ni-
kdo nezůstal hladový.  
 Poté se přítomní rozdělili do skupinek pomo-
cí „lístečkového“ systému, ten spočívá v tom, že si 
každý vylosuje papírek, na kterém je napsáno ně-
jaké slovo, a lidé se stejným obsahem papírku se 
seskupí. Ovšem ani toto nezůstalo bez komplikací, 
protože se objevily chyby a překlepy v daných slo-
vech. Nakonec jsme všichni vyslechli zadání hry, 
která následovala. Každá skupinka dostala mapu 

s úkoly, které byly rozesety po Pardubicích. Bonu-
sový úkol, který byl pro všechny stejný, se týkal 
patníků s obličejem, které jsme měli spočítat. Po 
různých útrapách jsme úkoly splnili a dorazili na 
faru. Tam jsme podle počtu nasbíraných bodů do-
stali několik čísel, která jsme měli srovnat, a vý-
sledná řada čísel poukazovala na verš v Bibli, kte-
rý každá skupinka přečetla nahlas. 

Další bod večera spočí-
val v diskuzi. Opět jsme 
byli rozděleni a rozmís-
těni do různých zákoutí 
fary, kde jsme nejprve 
diskutovali o otázkách 
ohledně toho, jak nás 
ovlivňuje víra a naše 

okolí. Potom jsme dostali různá témata a zpraco-
vali je ve scénkách. Ty jsme úspěšně odehráli a 
dosyta se nasmáli.  
 Závěrečná modlitba se odehrála venku okolo 
svíček. Neumrzli jsme a potom jsme se pomalu 
rozešli domů. 

Bára M. 

VEMLAD 30. 10. 2011 

Zveme všechny farníka na  

FARNÍ ADVENTNÍ DEN  
který se bude konat 

v sobotu 26. listopadu 2011 od 14:00 hod. 
na faře (Kostelní 92) 

 
PROGRAM: 

 
Začátek: 14:00 hod. -  Duchovní slovo (farní sál) 

 
Následný program: 
• občerstvení (farní sál) 
• zhotovování adventních věnců, výroba svíček (přízemí fary) 

- základy na věnce, vázací drát i chvojí bude zajištěno, ale 
pouze v omezené míře, vlastní materiál je vítaný 

• program pro děti (výroba svíček, hry) 
 

Závěr: 17:15 hod. - žehnání adventních věnců  
(kostel sv. Bartoloměje) 

 
Těšíme se na společné chvíle 
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Motto: „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.“ 
 
V sobotu 22.10. ráno po půl šesté vyrazila sku-

pina asi devíti matek z naší farnosti vlakem do Br-
na na Celostátní konferenci Hnutí MM. Cesta 
uběhla tak rychle, že jsme po úvodních přípravách 
na mši sv., kterou jsme měly na starosti, a probrání 
dalších důležitých věcí, ani nestihly dospat ranní 

vstávání. V průběhu dopoledne ještě dorazily další 
pardubické matky. 

Program začínal chválami, následovaly hrané 
příběhy, přednáška P. Karla Martina Satorii, mše 
sv. celebrovaná "naším" knězem Šebestiánem 
Smrčinou. Otec Šebestián nám také řekl, že jsme 
od minulého roku hezčí ☺. Doufejme, že jemu od 
minulého roku nezeslábl zrak. 

Jedna z hlavních myšle-
nek, které zazněly bě-
hem dopoledne, byla: 
"Nežádej málo, protože 
Bůh Ti chce dát hod-
ně!" 
Po dobrém řízku k obědu 
následovaly skupinky 
svědectví a modlitby ma-
tek. Protože jsme spě-
chaly na vlak,  dostaly 
jsme od milé a pohostin-
né matky hojně z agapé 
na cestu a za potlesku se 
s námi ostatní matky roz-
loučily. Bohu díky za to, 
co jsme mohly okusit a 
vidět.  

Marie K.  

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  
HNUTÍ MODLITBY MATEK 2011 V BRNĚ. 

RO D I N Y 

 V pátek 2. 12. v 19.00 ho-
din se uskuteční na faře beseda 
s Luďkem Peškem, který se 
s námi podělí o své zážitky z 
pobytu v Centru akce a kontem-
place v USA. Toto centrum za-
ložil a vede americký františkán 
německého původu Richard 
Rohr, jež stál u zrodu iniciativy, 
někdy nazývané „mužské hnutí“ 
nebo „mužská spiritualita“. Sám 
Luděk Pešek (pocházející z 
Pardubic) je jednou z vůdčích 
postav tohoto hnutí u nás. 
 O co vlastně v „mužském hnutí“ jde? To se 
můžeme dočíst na stránkách http://www.chlapi.cz: 
„Iniciativa mužů, nazývaná "Mužská spiritualita", 
má svůj počátek v devadesátých letech. Nejprve 
se malá skupina mužů rozhodla společně scházet 
k modlitbě a vést mezi sebou vzájemný dialog. 
Současně také hledat způsob, jak posílit svoji muž-
skou roli v partnerských vztazích, ve kterých žili. 
Předpokládali, že nejdůležitější je práce na sobě 

samých, která se odrazí i v kva-
litě jejich partnerských vztahů a 
současně posílí jejich roli otců v 
rodině a v konečném důsledku 
bude pro ně srozumitelněji a 
jasněji definováno jak jejich 
místo v církvi, ke které se hlásí 
(pracuje se na ekumenické bá-
zi), tak i ve společnosti. Pravi-
delně se začali scházet a spo-
lečně pracovali nad tématy ni-
koliv vnějšího světa (jako je 
např. globalizace či chudoba 

rozvojových zemí), ale nad tématy jejich vnitřního, 
tedy mužského světa. 
 To se dělo kromě pravidelných setkání i na 
víkendových obnovách, pořádaných na různá té-
mata biblická a duchovní, zacílená zejména na 
růst v duchovním životě. Více než desetiletá práce, 
která je za nimi, dává možnost mluvit o "mužském 
hnutí", do kterého jsou zapojeni stovky mužů v ce-
lé ČR.“ 

Pavel P. 

POZVÁNKA NA BESEDU O „MUŽSKÉM HNUTÍ“ 

http://www.chlapi.cz
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V neděli 23. 10. 2011 proběhla sbírka na Pa-
pežské misijní dílo šíření víry. V naši farnosti 
Pardubice bylo vybráno celkem 32.190,- Kč, z toho 
dar od společenství Vincentinek 4 500 Kč.  

Na Papežské misijní dílo dětí v rámci Misijní-
ho jarmarku se celkem vybralo 16.060,-Kč. Děkuji 
všem za vaši velkou štědrost.  

Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrá-
bění na faře, u salesiánu, doma a také s výrobou 
svíček a malováním obrázku pomohl domov dů-
chodců v Přelouči (u Fontány) pod vedením paní 
Vlachové. Moc děkuji všem, kteří se zapojili a pro 
misie obětovali čas a něco hezkého vyrobili. 

V rámci misijní neděle byla týden před misijní 
neděli beseda o životě v Bolívii s rodinou Kara-
bovou s množstvím ukázek, plakátu, keramiky a 
různých typických věci v krajině. Děkuji rodině Ka-
rabové, že jsi našli čas a udělali poutavou před-
nášku a besedu. 

Na misijní neděli navštívil naši farnost národní 
ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr, který 
celebroval mši svatou spolu s otcem Antonínem 
Forbelským v 9 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Po 
mši sv. byla s ním beseda o životě v misiích. Člo-
věk si mohl uvědomit jaký jsme bohatý, jak se má-
me dobře. Děkujeme za jeho návštěvu a za slova, 
o která se s námi podělil.  

Také chci poděkovat všem rodičům, dětem i li-
dem, kteří se zapojili do obětního průvodu, a tím 
přispěli k důstojné oslavě Misijní neděle. I. Zbrojo-
vé, která organizovala obětní průvod v Klášterním 
kostele. 

Chci poděkovat také těm, kteří pomáhali při pro-
deji – rodině Nejezchlebové, rodině Zbrojové, paní 
Šinkorové, Plačkové, Fiedlerové a také všem, kteří 

finančně přispěli. Děkuji všem za vaši velkou štěd-
rost a také, že dokážete myslet na problémy ji-
ných. 

V předvečer Misijní neděle proběhl Misijní 
most modlitby v kostele sv. Bartoloměje. Děkuji 
všem, který přišli, abychom vytvořili společenství a 
modlili se za chudé a trpící lidi, za misie a za šíření 
radosti evangelia.  

V neděli odpoledne proběhl Misijní modlitební 
most pro děti. Tenhle rok přijala pozvání na něj  
také pani Ing. Karaba s manželem, která si pro děti 
připravila zajímavé hry. Dětem se pak nechtělo jít 
domů.. 

Děkuji rodičům, že si našli čas a přišli společně 
se svými dětmi, společně jsme mohli prosit za děti 
na celém světe. Děkuji Zdeňkovi Nejezchlebovi za 
hudební doprovod při obou mostech i P. Jiřímu 
Kvášovi za společenství při nich. 

Také děkuji všem našim kněžím, kteří mají pro 
misie velikou podporu a zájem.  

Zuzana Petrášová 

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIE 

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

I letos bych chtěla poděkovat všem, kteří se ně-
jakým způsobem podíleli na výrobě dušič-
kových věnců, jejichž výtěžek byl určen 
pro misie. 

Celkem se vyrobilo 32 ks věn-
ců, za které se vybrala částka 
4.500 Kč. Za doprovodné misijní 
jarmarky se vybralo 10 tisíc Kč. 
Jmenovitě bych chtěla poděko-
vat Heleně Michkové, Lídě Zele-
né, Janě Fiedlerové, Janě Kou-
bové, Zuzaně Demeterové a 
Zdeňce Demeterové za pomoc s 
výrobou věnců. Dále chci poděko-
vat Jirkovi Michkovi za poskytnutí se-
na na korpusy pro věnce. Děkuji též Alen-

ce Dvořáčkové za pomoc se sháněním chvojí a s 
oznámeními v Sezemicích .Děkuji všem kně-

žím za vstřícnost a za zelenou pro misie 
po cely rok. A děkuji kmotře Z. Pe-

trášové za tabulky pro objednávky 
věnců a za pomoc s jejich prode-
jem.  
Díky patří samozřejmě i vám 
všem, kteří jste si věnce zakoupi-
li a tím podpořili projekt Papež-
ských misijních děl. 

 
Ve jménu těch nejchudších a trpí-

cích nechť vám Bůh žehná. 
Martina Plačková s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI VÝROBĚ DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ 
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Neděle 23. října byla nedělí misijní. Pomoc a pod-
pora misijní činnost je neoddělitelnou součástí pů-
sobení římskokatolické církve ve světě. Kdo chce 
podpořit misie či misijní projekty, nabízí se mu 
dnes celá řada možností. 
 
Oblastní charita Pardubice (OCHP) podporuje již 
několik let činnost misijních benediktýnů v opatství 
Münsterschwarzach v Bavorsku. Její podpora spo-
čívá ve sběru použitých známek, které průběžně 
dostává od různých dárců z celé ČR. Známky jsou 
následně zpracovány a tříděny podle daných krité-
rií. Tuto činnost od počátku koordinuje paní Karla 
Jiroutová. Vzhledem k tomu, že známek stále při-
bývá, ujala se třídění i paní Věra Novotná. OCHP 
také na podzim tohoto roku informovala prostřed-
nictvím Farního zpravodaje, že hledá další dobro-
volníky, kteří by se chtěli do této činnosti zapojit. 
Všem, kteří se rozhodli nám pomoci, velmi děku-
jeme! 
 
Začátkem listopadu navštívili zástupci OCHP a 
dobrovolníků benediktýnský klášter v Münster-
schwarzachu, kam odvezli další zpracované znám-
ky a kde se rovněž mohli přímo podívat, jak a kde 
se se známkami dále pracuje. Skupiny se ujal br. 
Stephan Veith, který má misijní činnost v zahraničí 
na starosti. Popsal celý proces třídění a zpracová-
ní známek a jejich prodej. Dále seznámil 
s projekty, které jsou z výtěžku prodeje financová-
ny. Benediktýni v Münsterschwarzachu věnují zís-
kané peníze výhradně na projekty pro podporu dě-
tí, konkrétně na stavbu mateřských a základních 

škol v Tanzanii, na každodenní nákup mléka pro 
děti předškolního věku v Peru nebo na projekt po-
moci dětem žijících na ulici ve Venezuele. 
 
Zájemci, kteří by se chtěli do zpracování známek 
pro misie zapojit, se mohou hlásit v Oblastní chari-
tě Pardubice. Takto mohou misijím pomoci i Ti, 
kteří je nemohou podpořit finančně. Bližší informa-
ce o misijní činnosti OCHP naleznete na: 
http://www.pardubice.charita.cz/misie/. 

H. Vostrovská   

OBLASTNÍ CHARITA V PARDUBICÍCH POMÁHÁ MISIÍM 

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

Život přináší nečekané situace. Zavolala nám 
naše klientka s naléhavou prosbou, abychom jí 
půjčili peníze, neboť jí z důvodu propadlého občan-
ského průkazu odmítli dát na poště důchod. Více 
než osmdesátiletá žena, která se stará o vnuka s 
vážným zdravotním postižením, byla v zoufalém 
stavu. Oba potřebují překlenout dobu do 
termínu výplaty dávky, kterou pobírá vnuk 
a která je potřebná pro vystavení nového 
občanského průkazu.  

Vzhledem k tomu, že do dnešní doby 
babička se svým vnukem vždy bez problé-
mu prováděli platby za pečovatelské služ-
by, které jim poskytuje naše Patronátní pečovatel-
ská služba POMOCNÍK, doporučili jsme poskyt-
nout bezúročnou půjčku z konta „Stříbrná liška“. 
Po poradě se členy rady starších, která působí 
v našem sdružení, jsme ženě půjčili 2 000,- Kč. 

Tato částka oběma postačí na nákup potravin a 
nejsou tak nuceni se obrátit na lichvářské organi-
zace. Ty požadují vysoké úroky a mají záludné 
podmínky, které mnohdy uvrhnou zpočátku malé 
dlužníky do neřešitelných situací, které mohou vést 
až ke ztrátě majetku. 

Jedná se o první případ, kdy peníze 
z konta „Stříbrná liška“ pomohly lidem 
v tíživé životní situaci. I když se zde nejed-
ná o přímou pomoc bezdomovcům, pro kte-
ré bylo původně konto zřízeno, domníváme 
se, že se jedná o pomoc při prevenci těchto 
společensky nebezpečných  jevů. 

Na kontě je v současnosti 2 200,- Kč. Pokud by 
někdo chtěl podpořit  toto konto, příspěvky lze po-
slat na číslo účtu: 1229562399/0800 var. symbol 
77.  

Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz) 

KONTO „STŘÍBRNÁ LIŠKA“ POPRVÉ POMOHLO 

http://www.pardubice.charita.cz/misie/
mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
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Claudio Monteverdi 
 Tento cremonský rodák, jehož datum naro-
zení není doloženo, byl pokřtěn v místním kostele 
San Lazaro 15. května 1567. Narodil se do doby, 
kdy začínal přerod hudebního stylu vrcholné rene-
sance do nové – barokní podoby a spolu s tím se 
změnila  tvář hudby světské i duchovní, její užití, 
formy a skladatelské techniky 
 Mladý Monteverdi, studoval hudbu u sklada-
tele M. A. Ingegneriho, jenž jej vedl k rozvíjení od-
kazu tvůrců nizozemských škol a především velké-
ho předchůdce G.P. Palestriny 
(viz minulá část), ale též jej inspi-
roval k používání netradičních 
kompozičních postupů, včetně 
nezvyklého vedení hlasů i harmo-
nické vynalézavosti. Již v patnácti 
letech Monteverdi působil jako 
houslista ve službách mantovské-
ho vévody Vincenza de Gonzagy 
a později též jako skladatel a ka-
pelník. Zde také zkomponoval 
svou první, později velmi slavnou 
operu Orfeo.Vyšel ze zásad před-
chůdců – skladatelů florentské 
cameraty, kteří položili základy 
opery, ale vytvořil díla zcela no-
vých kvalit s dosud neznámým  
způsobem zhudebňování textu a 
dosažení dramatického účinku. V době premiéry 
opery Orfeo r. 1607, byl již Monteverdi uznávaným 
skladatelem a díky novátorství svých dalších oper 
(Návrat Odysseův do vlasti, Korunovace Poppey, 
Ariadna) je dnes považován za prvního reformáto-
ra opery.  
 Dalšími obory, v nichž se Monteverdi prosla-
vil, byla tvorba madrigalová a hudba duchovní. 
Madrigal (vokálně polyfonní skladba na světský, 
často milostný text) byl v Monteverdiho době pova-
žován za stále živou formu, byť existoval již více 
než 200 let a skladatel jej dovedl v devíti knihách k 
vrcholné dokonalosti. Nejznámnější z těchto sbírek 

je poslední – Madrigali guerrieri e amorosi 
(Madrigaly válečné a milostné). 
 Oblast tvorby duchovní hudby, kde Monte-
verdi vytvořil díla vysoké hodnoty, se nejintenzív-
něji rozvíjela pravděpodobně až po roce 1612, kdy 
Monteverdi nastoupil na místo kapelníka v chrámu 
sv. Marka v Benátkách. Opustil Mantovu, kde se 
mu ve službách vévody nevedlo nijak zvlášť dobře,  
jak sám píše v dopise z r.1608: „...a když jsem za-
čínal věřit, že díky přízni Jeho Výsosti obdržím ren-
tu 100 mantovských skudů, vyplácených městskou 

radou, Jeho Výsost změnila své 
rozhodnutí a já nedostal opět nic 
ani zaplacení dlužné mzdy za ce-
lé měsíce“. Jeho zajištění se radi-
kálně změnilo při nástupu do 
funkce  maestro di capella v chrá-
mu sv. Marka, s roční gáží 300 
zlatých, důchodem Benátské re-
publiky a zajištěným bytem. Zde 
měl k dispozici zhruba 30 zpěvá-
ků a 20 instrumentalistů a vyžado-
valo se, aby nejen komponoval, 
ale i vyučoval a byl oddán zcela 
provozování duchovní hudby. Na-
vázal zde na skvělou tradici bratří 
Gabrieliů a vytvořil velký počet 
chrámových děl trvalé umělecké 
hodnoty. Komponoval zvláště 

mše, moteta a dvojsborové skladby a capella a to 
tradiční technikou svých předchůdců (hlavně G. B. 
Palestriny), zvanou – stile antico, ale v cyklu Ve-
spro della Beata Vergine dospěl k tzv. - stile mo-
derno, což není nic jiného než vokálně-
instrumentální kompozice s využitím sólistů, sboru, 
orchestru a varhan. Svým novátorstvím předpově-
děl hudební vývoj a může tak být považován za 
nejvýznamnějšího mistra raného baroka. Zemřel v 
Benátkách 20. listopadu 1643 .  

 (pokračování cyklu příště)  
Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 3 / 2011  
VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY (3) 

L I T URG I C K Á H U DBA  

PONDĚLNÍ VEČERY 
U SV. JANA V PARDUBICÍCH 

 
Pondělí 12. 12. 2011 v 18 hod. 

ThDr. Jiří Doležal: "Křesťanství - Bible - morálka. Co s Desaterem?"  
 

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://vecery.misto.cz. 

http://vecery.misto.cz
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K A L E N D ÁŘ  

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,  
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz 

P R A V I D E L N É  A K C E 
Neděle Setkání u kafe farní kavárna po mši sv. v 9:00 
 Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv. 
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. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara 16:00 - 17:30 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 23.11. Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona naší diecéze  
Čt 24.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 26.11. Farní adventní den fara 14:00 - 17:30 
  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Ne 27.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců  
  Muzikantská Cecilka Salesiánské středisko 18:00 hod. 
St 30.11. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 01.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 02.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 03.12. Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie klášterní kostel po ranní mši sv. 
Ne 04.12. 2. neděle adventní  
  Sbírka na Charitu v diecézi   
St 07.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 08.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  

  Mše svatá klášterní kostel 16:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 09.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 10.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Adventní komcert Soli Deo klášterní kostel 16:30 hod. 
Ne 11.12. 3. neděle adventní - radostná 
Po 12.12. Pondělní večery kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 
St 14.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 15.12. Přijímání intencí - leden 2012 fara od 08:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 16.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
So 17.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 hod. 
Ne 18.12. 4. neděle adventní  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 

mailto:farpar@volny.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

