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Za tvrdé totality mi jeden kolega 
z práce říkal: „Kdybych se tak mohl 
dožít svobody.“ Nedožil se. A tak 
říkám, dobře, že ses svobody ne-
dožil. Byl bys velice zklamán.  

Za totality jsme věděli, kde je 
náš nepřítel, a tak jsme se mu 
mohli vyhnout.  

V nynější době náš nepřítel – 
ďábel - je rafinovanější. Schovává 
se a klade nám všelijaké pastič-
ky. „Hele, v tomto super-
marketu mají zlevněné 
máslo a mléko.“ „A 
nezapomeň zajít do 
tohoto obchodu, 
tam mají výprodej 
a ty jejich věci 
nutně potřebu-
ješ.“ „Tato banka 
není spolehlivá, 
vlož raději své 
úspory do jiné 
banky. Musíš si 
promyslet, kam 
je dáš, abys o ně 
nepřišel. Možná 
by to chtělo do 
nějaké cizí ban-
ky.“ „Prohlížej 
letáčky, možná, 
že před vánoce-
mi už budou ně-
jaké slevy.“ 
„Vždyť potřebuješ už zase nový 
počítač. Proč bys ho nekoupil?“ „A 
k tomu potřebuješ ještě nějaké do-
plňky.“ „A co ty tvoje kastróly – už 
jsou oprýskané, kup nové, nyní 
mají hezké!“ Takovým způsobem 
nám nabízí nepřítel našich duší 
rozptýlení, abychom měli méně a 
méně času. Méně a méně času na 
Pána Boha, na pokrm pro naši duši 
– na modlitbu, na mši sv., na nábo-
ženskou četbu i na rozjímání. 

A přesto nás Pán Bůh miluje 
svou nesmírnou láskou a volá nás, 
abychom se zastavili v našem uho-
něném světě a rozhodli se za kým 
půjdeme. I nám říká: „I vy  chcete 
ode mne odejít?“ 

Svátek Krista Krále, který dnes 
slavíme, nás upozorňuje, že se 
máme v našem uspěchaném světě 
zastavit a přemýšlet, zdali jdeme 
správnou cestou, zdali jsme všeli-

jakými lákadly nesešli se 
správné cesty. Zdali jde-

me pod korouhví Krista 
Krále, nebo zlého du-

cha. Však v jednom 
kostele jsem četl: 
„Daří-li se ti dobře, 
zastav se a pro-
mysli si, zda jdeš 
ještě správnou 
cestou.“ 
Každý člověk, 
každý z nás stojí 
před volbou. Mu-
sí se rozhodnout, 
na kterou stranu 
se přidá. Na Kris-
tovu a bude se 
zajímat i o svou 
duchovní strán-
ku, nebo zdali 
poslechne rady 
svého nepřítele, 

který ho ponouká, jak zabít svůj 
čas, který bychom mohli využít 
k lásce k Bohu a k lásce k bližní-
mu. Teoreticky by se zdálo, že vol-
ba je jednoduchá. Vždyť kdo by se 
vědomě rozhodl pro ďábla? A pře-
ce praktický život ukazuje, že opak 
je pravdou. Mnozí se staví pod ko-
rouhev satana a to tak, že otevřeně 
bojují proti Kristu. Otevřeně křičí: 
„Nechceme, aby tento kraloval nad 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 

KRISTUS KRÁL – ZAMYŠLENÍ  

http://www.farnost-pardubice.cz


2 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

námi!“ Tito lidé tedy vědí dobře o Kristu, ale ne-
chtějí se mu podrobit. Proto to strašné slovo: 
„Nechceme!“ A možná i v dnešní době by se našlo 
mnoho ochotných lidí, kteří by křičeli: „Ukřižuj, ukři-
žuj ho!“ Proč tedy taková nenávist k největšímu 
dobrodinci lidstva? To proto, že Ježíšovy zásady 
jsou pravým opakem zásad světa. Není tedy divu, 
že v Desateru není jediné přikázání, které by svět 
nepřestupoval. 

Náš Král praví: „V jednoho Boha ...“ a lidé? Je-
ho církví pohrdají, proti jedinému Bohu si stavějí 
svoje bůžky, svoje vášně, jím obětují své tělo 
i svou duši. „Nevezmeš jméno...“ Kolikrát lidé leh-
komyslně a zbytečně vyslovují jméno boží a jméno 
Panny Marie. „Pomni, abys den sváteční světil.“ 
Jak často lidé porušují svou zbytečnou prací tento 
zákon. A bohoslužba? Ta je pro ně zbytečností, 
nebo max.  folklorem. A dále: Bůh nezapomněl ani 
na naše předky: „Cti otce...“ Kolikrát jsme svědky, 
že děti i když by mohly, přesto přenechávají péči 
o své rodiče ústavům, jako jsou Domovy důchodců 
či různé penziony. Je pravdou, že  je tam o ně cel-
kem dobře postaráno. Ale doma je doma. Musíme 
možná i přiznat, jestli to není - jak se lidově říká – 
„pomsta dětí za jesle a školky“. Další je 
„Nezabiješ!“ Televize nám dnes a denně přináší 
obrázky, jak se člověk chová vůči svým bližním, - 
národy vůči národům, - matky proti svým ještě ani 
nenarozeným dětem - jak se ve světě vraždí, jak 
se lidé pronásledují a nenávidí. Do tohoto přikázá-

(Pokračování ze stránky 1) ní můžeme zahrnout i drogy. Zabíjím sám sebe, 
ale zabíjím i ty, kterým drogu prodávám. Pán káže 
„Nesesmilníš!“ Kdyby člověk uposlechl této výzvy, 
nebylo by pohlavních nemocí, nebyl by ani AIDS. 
A nebylo by tolik uplakaných očí. „Nepokradeš!“ Za 
totality jsme si zvykli říkat: Kdo nekrade, okrádá 
svoji rodinu. Není to správné. A listujeme-li Biblí, 
vidíme, jak hodně Bůh trestal tento přečin. 
„Nepomluvíš!“ Kolikrát jsou kněží nezaslouženě 
očerňováni z pedofilie.  

Když procházíme jednotlivá Boží přikázání, zjiš-
ťujeme, jak dalece se svět odchýlil od Božského 
Spasitele. Tato propast je tak veliká, že milosrdný 
Ježíš, který na kříži odpustil i kajícímu lotrovi, pro-
nesl ve své poslední modlitbě strašná slova: „Otče, 
nemodlím se za svět!“ (Jan17/9). 

A tak si promysleme otázku: Na čí straně stojím 
já? Jsem svobodně rozhodnut být poslušným pod-
daným tohoto Krále, - či jsem již volal s hříšným 
světem: „Nechceme, aby tento kraloval nad námi!“ 
Odpověď je pro nás velmi důležitá. Na ní totiž závi-
sí naše věčné blaho, nebo naše věčné utrpení. 
Jestli nám svědomí něco vytýká, máme ještě čas 
vše napravit. Kristus k nám rozepíná se svatého 
kříže svoje ruce, volá nás ze svatostánku, zve nás 
ke sv. zpovědi a nabízí nám milost a odpuštění.  

Poklekněme před Ním se srdcem plným víry, 
naděje a lásky a zvolejme: „Klaním se ti, Pane Je-
žíši Kriste – můj Králi a děkuji Ti, neboť svým kří-
žem jsi vykoupil svět. 

o. Antonín Sokol. 

V sobotu dne 10. listopadu 2012 se v kostele 
sv. Bartoloměje uskutečnilo PŘI mši svaté udílení 
svátosti pomazání nemocných. Ke sváteční atmo-
sféře přispívala bohatá květinová výzdoba kostela, 
bílá liturgická roucha kněží a v neposlední řadě 
i příjemné teplo z el. topení v lavicích. Mši svatou 
sloužili otec biskup Josef Kajnek, který také posvě-
til olej, pan arciděkan Antonín Forbelský 
a P.Tomáš Fiala, kteří se ujali udílení svátosti po-
mazání nemocných. Při liturgických úkonech udíle-
ní svátosti jsme si uvědomovali plný rozsah milosti, 
které se nám dostalo a v tichu za ni Bohu děkovali.  

V homilii otec biskup Josef poukázal na ustano-
vení II. vatikánského koncilu, týkajícího se svátosti 
pomazání nemocných, tj. v jakých případech a ja-
kým způsobem má být tato svátost udílena. 
V souvislosti s tím připomněl sv. Jakuba, který ve 
svém listě píše o „obřadu modlitby a mazání ole-
jem nemocných ve jménu Páně“, kdy se tento ob-
řad  stal základem pro ustanovení svátosti. Připo-
mněl také sedm svátostí, z nichž první dostáváme 
na počátku života , když se křtem stáváme Božími 

dětmi a tu poslední, tj. svátost pomazání nemoc-
ných, na konci pozemského života, aby nám byla 
posilou v nemoci a utrpení a na cestě k Bohu 
a k věčnému životu.  

Po skončení mše svaté a celé slavnosti jsme 
byli pozváni do farního sálu, kde bylo připraveno 
bohatě pohoštění. Při kávě, čaji a dobrých zákus-
cích, jsme si vzájemně pobesedovali, i s našimi 
kněžími, a radostně zakončili milostiplný den. Kně-
žím a všem, kteří se podíleli na celé slavnosti, 
upřímně děkujeme. Bohu díky.  

- JČ - 

UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH  
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Pastorační rada (PR) se na svém dalším podzim-
ním setkání sešla ve čtvrtek 8. listopadu ve farním 
sále. Setkání PR moderoval její předseda P. Anto-
nín Forbelský. Během úvodní půlhodiny proběhla 
prezentace kurzů ALFA, které představili manželé 
Hylmarovi - farnost Nový Hradec Králové. Na téma 
se rozproudila živá diskuze, během níž padlo mno-
ho zvídavých otázek. 
HISTORIE 
P. Forbelský stručně shrnul akce, které se odehrá-
ly v minulosti (např. misijní aktivity, dušičkové po-
božnosti, setkání jáhnů). 

BUDOUCNOST 
Farní adventní den:  
Vhodné dát do ohlášek prosbu o napečení něčeho 
dobrého, plakátek (J. Petráš); dále je třeba donést 
materiál na výrobu věnců. Program bude stanove-
ný v nárysech (zpěv rorátů, žehnání věnců, jinak 
prostor pro popovídání). 
Finanční výtěžek (i z přidružených zamýšlených 
aktivit: palačinky, maltézská pomoc - punč) poputu-
je na Adopci srdce. 
Termín: 1. prosince (sobota) od 14.00 v pros-
torách salesiánského střediska (prostorové nároky 
budou zkonkretizovány na schůzce příprav. týmu). 
Vánoční bohoslužby: 
P. Forbelský bude iniciovat setkání hudebníků oh-
ledně organizace bohoslužeb na Štědrý den: 
16.00 (Bartoloměj): návrh – dát RESERVÉ do prv-

ních lavic pro rodiny s dětmi; potřeba zajistit 
zpěváky do „scholičky“ 

22.00 (Bartoloměj): domluvit hudbu - závěr boho-
služby 

24.00 (Bartoloměj): „ochranka“ bude nejspíš z 
vlastních zdrojů, poprosit o dobrovolníky 
z řad věřících 

Mikuláš: 
Role se ujme P. Tomáš, dále se bude hledat… 
Postní obnova 2013: 
- návrhy na hosty 
4P. Václav Loukota (Třebechovice) 
4P. Zdenek Wassebauer– Praha 
4P. Petr Fiala - AČR 
4P. Tomáš Kvasnička (Skuteč) 
- termín není přesně určen, dle možnosti hosta 
Den rodin 2013: 
- návrhy na hosty 
4manželé Růžičkovi (Krupka - Bohosudov) 
4manželé Sychrovi (PCE) 
4Mons. Aleš Opatrný (PH) 
 
 

Úterní adorace: 
Původní záměr úterních adorací se zcela nenaplnil 
(ti, kteří záměr před 10 lety plánovali, se nakonec 
nezapojili). 
Ze setkání akolytů vzešel návrh od J. Petráše, aby 
se úterní „adorace“ po týdnu střídaly s „oracemi“, 
jakýmsi programem v režii jednotlivých farních sku-
pinek, při nichž by ale nebyla vystavena NSO. 
Členové PR přislíbili diskusi ve „svých“ skupinkách 
na toto téma, jde spíš o připomenutí této aktivity. 
B. Šlégr navrhuje, aby se tato aktivita více připo-
mněla farníkům, zejm. mladým lidem, pro něž pů-
vodně byla určena. 
Podoba adorace bude do budoucna uzpůsobena 
na základě diskuse, která proběhne mezi těmi, kdo 
se jí účastní (např. vhodný čas ukončení – návaz-
nost na MHD).  

Změna času nedělních večerních bohoslužeb 
(Pardubičky – Bartoloměj): 
Na základě podnětu několika farníků se diskutova-
lo o možné změně v zimním období, závěr: 
17.00 zatím ponechat, je možná „anketa“ mezi far-
níky (v minulosti se čas posouval v rámci zimního/
letního termínu) 
19.00 neměnit 
Křesťanská škola NOE 
MŠ má plnou kapacitu, víc přijímat nemůže (rostou 
v ní děti do ZŠ) 
1. a 2. ročník ZŠ je naplněn zčásti, postupuje se 
po malých krůčcích 
- pozitivní vlivy: příliv dětí do střediska, finanční 
„stabilita“ 
Kurz ALFA (reakce k prezentaci manželů Hylma-
rových) 
4je to dobrý počin; dát mezi lidi informaci, aby 
o kurzech bylo povědomí 
4důležitá je podpora PR (zaštítění), pak se můžou 
další záměry konkretizovat 
4problém je vytíženost jednotlivých členů, je po-
třeba sestavit a poohlédnout se po organizačním 
týmu 

Lektoři - potřeba povzbudit! jsou 2 skupinky lek-
torů, někteří se moc nezapojují… 

Další aktivity: 2013 – Rok víry + sv. Cyril a Meto-
děj 
 
Příští setkání PR proběhne ve čtvrtek 14. února 
2013 v 19 hod. na faře. 
 

Zapsal: Martin Beran 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 8. LISTOPADU 2012 
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Před necelými 10 roky začaly 
v kostele sv. Jana Křtitele pravidelné 
tiché adorace před vystavenou Nej-

světější svátostí. (I když původní zá-
měr – časová možnost pro maminky 

malých dětí dostat se přes týden 
do kostela - padl, adorace díky 
obětavosti několika málo lidí 

„běží“ dál). Původně také měly být od 20 – 21 hod. 
Časem se ale posunuly tak, že začínají po večerní 
mši svaté a trvají zhruba do 19:20.  

Zveme všechny, kdo chtějí uprostřed shonu, 
starostí a povinností všedních dnů v tichu naslou-
chat, meditovat, prosit či děkovat Bohu.  

Je to úžasný dar, prožít chvíle v přítomnosti To-
ho, který je Pánem všeho stvoření a dárcem života 
a Bůh si takto prožitého času nesmírně váží. 

Na závěr jedna poznámka: pokud se vám stane, 
že na konci adorace nedostanete požehnání, je to 

proto, že žehnat mohou jen biskupové, kněží nebo 
jáhni, ne však akolyté. Ale pro to nemusíte být 
smutní. Už jen čas strávený před živým Kristem 
v Eucharistii je posvěcený samotným Bohem, je 
osvěžením, posilou a inspirací do dalších dnů.  

K. Kylar 

POZVÁNKA NA ÚTERNÍ ADORACE 

MŠE SV. PRO DĚTI A RODIČE V KOSTELE SV. VÁCLAVA NA SKŘIVÁNKU 
 

Mše sv. pro děti v kostele sv. Václava u Salesiánů budou slouženy 2. a 16. prosince  
vždy v 8:30 hod. Na Štědrý den 24. prosince v 16:00 hod.  

Na interaktivní slavení Eucharistie zve a těší se na vás komunita salesiánů. 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE 
19.01. – Setkání pro ženy 
01.02. – Farní ples, lístky se budou  

prodávat po vánocích  
u paní Ludvíkové 

20.04. – Setkání pro chlapy 
——- 

Z technických důvodů se přednáška  
Josefa Soukupa - Korea - část 2. 

uskuteční v průběhu měsíce ledna 2013 

Termín: sobota  1. prosince 2012 
Místo: Salesiánské středisko Pardubice - bar 

ZAČÁTEK: 14:00 hod. -  Duchovní slovo  
Následný program: 
• občerstvení (bar) 
• hudební vystoupení (Carota dulcis)  
• zhotovování adventních věnců, 

základy na věnce, vázací drát i chvojí bude za-
jištěno v omezené míře, vlastní materiál je víta-
ný, možnost zakoupit si svíce na adventní vě-
nec (sál 1. patro) 

• program pro děti a mládež, zdobení adventní 
svíce a hvězdy na adventní cestu do Betléma 
(malá výtvarka, tělocvična) 

ZÁVĚR:  kolem 17:00 hod. žehnání adventních 
věnců (bar) 

 
V rámci tohoto odpoledne bude možné přispět na 
naše dva sirotky z Afriky,  které podporujeme 
v akci Adopce srdce. Jsou to chlapec Pacifique 
Bizimana a dívka Aurée Dushimimana. Za každé-
ho sirotka posíláme ročně příspěvek ve výši 
5.500 Kč. Letos nám přišla prosba, zda by se na-

šel někdo, kdo umí francouzštinu, a byl ochoten 
přeložit i několik dopisů - kontakt je uveden na ná-
stěnce v Salesiánském středisku, kde jsou i další 
informace. 
 
Milí farníci, prosíme vás, abyste nám zase pomohli 
připravit a zajistit toto společné setkání. Vaši po-
moc rádi uvítáme především s přípravou občer-
stvení: koláče, zákusky, chlebíčky, ovoce atd. Ta-
ké budeme rádi, když pomůžete při vaření kávy a 
čaje, při obsluze účastníků a dále při přípravě sálu 
před začátkem - a úklidu po skončení setkání.  
 
Občerstvení můžete donést na faru (Kostelní 92) 
v pátek 30. listopadu v čase 15:00 – 16:00 hod. 
nebo po večerní mši sv. do zákristie, nebo 
v sobotu 1. prosince k Salesiánům, kde bude-
me tento Farní adventní den připravovat od 
13:00 hod.  
 
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na setká-
ní s vámi.  
  
Za farní společenství 

O. Antonín a spolupracovníci 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2012 
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Vážení rodiče!  
Významnou událostí v životě věřících dětí je počá-
tek jejich svátostného života, kterému předchází 
tzv. příprava k prvnímu svatému přijímání. Pokud o 
ni v letošním roce pro své dítě uvažujete a dosud 
jste ho nepřihlásili, učiňte tak prosím do 31. 12. 
2012 na adresu farpar@volny.cz, nebo na tel. 
723 147 966. 
 Příprava dětí ke svátostnému životu je především 
záležitostí rodičů, kterým 
v tom má účinně pomáhat 
farnost. Příprava probíhá 
formou několika společných 
setkání rodičů s dětmi, a to 
na faře (cca dvouhodino-
vých) a rovněž při mši svaté 
určené rodinám s dětmi (v 
neděli v klášterním kostele 
vždy od 10 hod.). Při setká-
ních na faře bude část pro-
gramu společná pro rodiče 
a děti. Další část programu 
bude probíhat odděleně, 
děti budou pracovat s paní 
katechetkou Irenou Zbrojo-
vou a kněžími s P. Radkem 
Martinkem a P. Tomášem 
Fialou, setkání s rodiči po-
vede P. Antonín Forbelský 
spolu se Zuzanou Petrášovou. Neméně důležitá je 
i doba mezi jednotlivými setkáními, kterou budou 
rodiče s dětmi prožívat při běžném chodu domác-
nosti. V každém období budeme sledovat určitý cíl 
a půjde o to, aby si rodiče všímali příležitostí a vyu-
žívali tradičních projevů víry (např. společné večer-
ní modlitby s dětmi) k podpoře žádoucích doved-
ností nebo vzniku zkušeností dětí. 
Setkání při slavení mše svaté v kostele poslouží 
k propojení přípravy s farním společenstvím. Děti, 
které se připravují na přijímání Eucharistie, před-
stavíme farníkům a poprosíme je o modlitbu na 
podporu jejich přípravy. Zároveň dáme příležitost 
dětem aktivně se zapojit do bohoslužby. Mezi plá-
novanými setkáními v kostele je i účast na některé 
bohoslužbě Velikonočního třídenní (jde o Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a vigilii o Bílé sobotě). Přípra-
va pojatá výše uvedeným způsobem se liší od pra-
videlné výuky náboženství, kde dítě systematicky 
poznává pravdy víry a učí se je propojovat se svou 
zkušeností. Příprava k prvnímu přijetí svátostí 
předpokládá a rozvíjí určité znalosti a dovednosti, 
které dítě získává buď při výuce náboženství orga-

nizované farností, nebo alespoň v rodině. Dítě by 
mělo mít základní znalosti o Bohu, seznamovat se 
s Božím jednáním v životech lidí na základě biblic-
kých příběhů nebo příběhů svatých;  mělo by být 
zvyklé na modlitbu jako způsobu rozhovoru 
s Bohem a mělo by být vedeno k účasti na slavení 
mše svaté. Mělo by mít alespoň povědomí o exis-
tenci tajemství Eucharistie, o proměňování, které 
se děje na oltáři. Dále se předpokládá schopnost 

rozlišovat dobré a zlé cho-
vání a přiměřeně věku dítě-
te i představa o jeho důsled-
cích.  
Příprava dětí k prvnímu při-
jetí svátosti oltářní a první 
svaté zpovědi je význam-
ným krokem na cestě víry 
dítěte. Rodiče rozhodují na 
základě své zkušenosti 
s dítětem, kdy nastane ten 
pravý okamžik, aby se jí 
účastnilo. Doporučujeme, 
aby dítě mělo absolvová-
no alespoň celý rok výuky 
náboženství, ideální věk je 
mezi 2. a 3. třídou. Je ne-
zbytné, aby alespoň jeden 
z rodičů byl připraven při 
přípravě účinně pomáhat 

výše naznačeným způsobem. Pokud dítě takové 
podmínky doma nemá a není s ním v pravidelném 
kontaktu ani nikdo jiný z širší rodiny, k němuž má 
dítě důvěru, a který ho bude na cestě víry podpo-
rovat, pak se doporučuje počkat, až bude dítě sa-
mo schopno se pro víru a růst svého vztahu 
k Bohu samo rozhodnout. O to více je potřebné, 
aby se celé farní společenství modlilo zvláště za 
tyto děti a pomohlo jim tak k tomuto rozhodnutí do-
spět.  
Úvodní setkání proběhne individuálně mezi kně-
zem, katechetkami a každou rodinou zvlášť. Stačí, 
aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. 
Setkání se budou konat na faře v předem dohod-
nutém čase v období 21. 1. – 25. 1. 2013. Termín 
je třeba domluvit osobně nebo telefonicky s paní 
Petrášovou (tel. 723 147 966). S sebou si přineste 
potvrzení o křtu dítěte. 
Slavnost první svaté přijímání plánujeme na neděli 
26. května 2013 v kostele sv. Bartoloměje, 
v sobotu před tím by děti poprvé přijali svatost smí-
ření. 

Zuzana Petrášová 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2013 A JEHO PRŮBĚH 

mailto:farpar@volny.cz
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Specifické úkony zbožnosti vykonávané bě-
hem Roku víry se obohacují darem svatých od-
pustků 

Na den padesátého výročí slavnostního zaháje-
ní Druhého vatikánského ekumenického koncilu, 
jemuž blahoslavený Jan XXIII. „určil za hlavní úkol 
lépe chránit a představovat cenný poklad křesťan-
ské nauky, aby se lépe zpřístupnil věřícím v Krista i 
všem lidem dobré vůle“ (Jan Pavel II., Apoštolská 
konstituce Fidei Depositum, 11. října 1992: AAS 86 
[1994], s. 113), stanovil papež Benedikt XVI. začá-
tek roku zvláště věnovaného vyznávání pravé víry 
a její správné interpretaci četbou či spíše zbožnou 
meditací koncilních dokumentů a článků Katechis-
mu katolické církve, který zveřejnil blahoslavený 
Jan Pavel II. třicet let po začátku koncilu právě s 
úmyslem „vést věřící k jeho lepšímu přijetí, posilo-
vat jeho poznání a aplikaci“ (tamtéž, s. 114). Už 
Léta Páně 1967, u příležitosti tisícího devítistého 
výročí mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, 
vyhlásil Boží služebník Pavel VI. podobný Rok ví-
ry, „jenž měl slavnostním vyznáním víry ukázat, že 
podstatný obsah, náležející ke staletému dědictví 
všech věřících, je třeba potvrzovat, chápat a pro-
zkoumávat stále novým způsobem. Jedině tak je 
možné důsledně vydávat svědectví v dějinných 
okolnostech odlišných od minulých podmí-
nek“ (Benedikt XVI. Apoštolský list Porta Fidei, č. 
4).  

V naší době hlubokých změn, jimž je vystaveno 
celé lidstvo, Svatý otec Benedikt XVI. zamýšlí vy-
hlášením druhého Roku víry pozvat Boží lid, jehož 
je universálním pastýřem, jakož i bratry biskupy 
celého světa, „aby se v tomto čase duchovní mi-
losti, kterou nám Bůh nabízí k připomenutí cenné-
ho daru víry, sjednotili s Petrovým nástup-
cem“ (tamtéž, č. 8). Všichni věřící tím dostanou 
„příležitost vyznat svou víru ve zmrtvýchvstalého 
Pána v katedrálách a kostelech celého světa, ve 
svých domovech a rodinách, aby každý člověk po-
cítil silnou potřebu lépe poznávat odvěkou víru a 
předávat ji budoucím generacím. Řeholní i farní  
společenství a všechny církevní instituce, staré i 
nové, v tomto roce naleznou způsob, jak veřejně 
vyznat své Credo“ (tamtéž). Kromě toho budou 
všichni věřící jednotlivě i jako celek vyzýváni, aby 
ve specifických situacích každodenního života vy-
dávali před ostatními otevřené svědectví o své ví-
ře: „Společenská povaha člověka však vyžaduje, 
aby člověk vnitřní náboženské úkony projevoval 
navenek, aby měl s jinými společenství ve věcech 
náboženských, aby své náboženství vyznával ve 
společenství“ (Deklarace Dignitatis humanae, č. 3, 
7. prosince 1965: AAS 58 [1966], s. 932). Jelikož 
se především jedná o co nejvyšší rozvíjení svatosti 
života – nakolik je to na této zemi možné – a o zís-
kání co nejvyšší čistoty duše, bude velmi užitečný 

(Pokračování na stránce 7) 

2. DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE  
O ODPUSTCÍCH V ROCE VÍRY 

Milí přátelé,  
vstupujeme do třetího roku přípravy na 1150. 

výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. V Pís-
mu svatém máme hledat a znovu objevovat biblic-
ké základy svátosti Eucharistie. K tomu vyhlásil 
Svatý otec „Rok víry“, která je mimo jiné význač-
ným biblickým tématem. Den Bible může být v 
těchto souvislostech pro každého z nás novým im-
pulsem, jak Boží slovo aktivněji a častěji zapojit do 
běžného života, do radostí i starostí každého dne.  

V minulém roce došlo v Biblickém díle k několi-
ka změnám. Ta hlavní spočívala v přestěhování z 
pronajatého objektu v Dolanech u Olomouce do 
vlastního domu v Samotiškách pod Svatým Kopeč-
kem. Od této změny očekáváme významnou úspo-
ru režijních nákladů. Význačnou akcí bylo letos 
také pracovní setkání představitelů Biblických děl z 
oblasti Střední Evropy, které se konalo v Praze.  

České katolické biblické dílo se snaží uvádět do 
bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k 

osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, 
že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v sou-
časné době aktuální. Bez vaší podpory bychom 
ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. 
Chtěl bych proto každému z vás poděkovat za vaši 
finanční i modlitební podporu Biblického díla v mi-
nulém roce. Finanční prostředky jsme využili při 
práci s lidmi. Pořádali jsme úvody do práce s Biblí 
ve farnostech, biblické duchovní obnovy a biblické 
kurzy pro všechny věkové kategorie, a to ve všech 
českých a moravských diecézích. Nabízíme kurzy 
výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůc-
ky pro četbu Bible dospělých i dětí. Biblické dílo 
připravilo pořady Bible v liturgii, vysílané na rádiu 
Proglas. O našich aktivitách i nové adrese se 
dozvíte více na internetových stránkách 
www.biblickedilo.cz.  

S vděčností za Vaše modlitby i za finanční pod-
poru na vás před Bohem pamatuje  

Dominik kardinál Duka  

DOPIS PANA KARDINÁLA DOMINIKA DUKY  
KE DNI BIBLE V NEDĚLI 18. LISTOPADU 2012  

http://www.biblickedilo.cz
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velký dar odpustků, které církev z titulu své moci, 
získané od Krista, nabízí všem, kdo jsou k tomu 
patřičně disponováni a splní zvláštní předpisy pro 
jejich získání. Pavel VI. učil: „Církev využívá své 
moci jako služebnice Kristova vykoupení, dává vě-
řícím účast na této plnosti Kristově, projevující se 
ve společenství svatých, a hojně jim poskytuje pro-
středky k dosažení spásy.“ (Apoštolský list Aposto-
lorum limina, 23. května 1974: AAS 66 [1974], s. 
289). Tak se projevuje „poklad církve“, k jehož 
„dalšímu růstu přispívají také zásluhy Blahoslave-
né Matky Boží a všech vyvolených, od prvního 
spravedlivého k poslednímu (Klement VI., bula vy-
hlašující jubileum Unigenitus Dei Filius, 27 ledna 
1343).  

Apoštolská Penitenciárie, která má poslání řídit 
praxi udělování a užívání odpustků a povzbuzovat 
věřící k tomu, aby je správně chápali a živili v sobě 
zbožnou touhu po jejich získání, na základě nalé-
havé žádosti Papežské rady pro novou evangeliza-
ci a s pozorným zvážením Nóty k pastoračním 
směrnicím pro Rok víry vydané Kongregací 
pro nauku víry, stanovila ve shodě s úmys-
lem papeže a s cílem udělovat v průběhu 
Roku víry dar odpustků následující 
předpisy, jimiž mají být věřící co nejví-
ce povzbuzováni k poznávání a zami-
lování si nauky katolické církve, a tím 
získávali co nejhojnější duchovní plo-
dy. V průběhu celého Roku víry, od 
jeho vyhlášení dne 11. října 2012 až 
do 24. listopadu 2013 po celý den, 
mohou získat z Božího milosrdenství plnomoc-
né odpustky časného trestu za své hříchy, a to 
i v prospěch duší věrných zemřelých, všichni 
jednotliví věřící, kteří mají opravdu kající smýšle-
ní, platně se vyzpovídali, přistoupí k svátostnému 
přijímání a pomodlí se na úmysl Nejvyššího velek-
něze:  

a) pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát na 
kázání posvátných misií nebo alespoň na třech 
přednáškách o dokumentech Druhého vatikán-
ského koncilu a o článcích Katechismu katolic-
ké církve v kterémkoli kostele nebo na vhodném 
místě; 

b) pokaždé, když formou pouti navštíví pa-
pežskou baziliku, křesťanské katakomby, po-
svátné místo ustanovené ordinářem pro Rok 
víry (např. některou baziliku minor, svatyni zasvě-
cenou Nejsvětější Panně Marii, svatým apoštolům 
a svatým patronům) a zúčastní se tam na nějakém 
obřadu nebo alespoň setrvají přiměřený čas v 
usebrání při zbožné meditaci a zakončí modlitbou 
Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli právoplatné 
formě, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle 

(Pokračování ze stránky 6) zasvěcení místa) k svatým apoštolům či svatým 
patronům;  

c) pokaždé, když ve dnech stanovených míst-
ním ordinářem pro Rok víry (např. o slavnostech 
Páně, blahoslavené Panny Marie, o svátcích sva-
tých apoštolů a patronů, o svátku Stolce sv. Petra) 
se na některém posvátném místě zúčastní slav-
nostního slavení eucharistie nebo liturgie hodin a 
pomodlí se Vyznání víry v jakékoli právoplatné for-
mě; 

d) jestliže v jeden svobodně zvolený den během 
Roku víry vykonají zbožnou návštěvu u křtitelni-
ce nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a 
v jakékoli právoplatné formě obnoví křestní sli-
by. Diecézní a eparchiální biskupové anebo osoby 
jim právně postavené na roveň mohou u příležitosti 
význačné oslavy, v den nejlépe tomu během této 
doby vyhovující (např. 24. listopadu 2013 o slav-
nosti Ježíše Krista Krále, jíž bude Rok víry zakon-
čen) udělit papežské požehnání spojené s plno-
mocnými odpustky, přičemž odpustky mohou obdr-

žet všichni věřící, kteří takové požehnání 
přijmou zbožně. Věřící, kteří mají opravdu 

kající smýšlení a kteří se ze závažných 
důvodů nemohou zúčastnit slavnost-
ních celebrací (především všechny 
mnišky žijící v klášteře a vázané stálou 
klauzurou, anachoreti a poustevníci, 
vězni, staří, nemocní, jakož i ti, kdo se 

o nemocné starají v nemocnicích nebo v 
jiných pečovatelských zařízeních…), zís-
kají plnomocné odpustky za stejných 
podmínek, pokud budou duchovně a 

myšlenkově spojeni s přítomnými věřícími, zvláště 
ve chvílích, kdy slova papeže nebo diecézních bis-
kupů budou přenášena televizí a rozhlasem, a po-
modlí se doma nebo tam, kde dlí ze závažných 
důvodů (např. v klášterní, nemocniční, ústavní či 
vězeňské kapli…), Otče náš, Vyznání víry v jaké-
koli právoplatné formě a jiné modlitby vhodné pro 
účely Roku víry a pokud budou obětovat svá utrpe-
ní a těžkosti svého života. 

Pro pastorační zjednodušení přístupu ke svá-
tosti pokání a k dosažení božského odpuštění skr-
ze moc klíčů vyzýváme místní ordináře, aby kanov-
níkům a kněžím, kteří budou moci naslouchat zpo-
vědím v katedrálách a v kostelech určených pro 
Rok víry, udělili fakulty vzhledem na vnitřní fórum, 
o nichž pro věřící východních církví pojednává 
kán. 728, § 2 CCEO a v případě eventuálního vy-
hrazení kán. 727, s evidentní výjimkou případů 
uvedených v kán. 728, § 1; pro věřící latinské 
církve jsou to fakulty, o nichž pojednává kán. 508, 
§ 1 CIC. Poté, co zpovědníci připomněli věřícím 
závažnost hříchů, s nimiž je spojeno vyhrazení ne-

(Pokračování na stránce 8) 



8 

D O K U M E NT Y 

bo nápravný trest, stanoví přiměřené svátostné 
pokání, a to takové, aby je vedlo pokud možno ke 
stálé lítosti a podle povahy případu jim uložilo ná-
pravu případných pohoršení a škod. Penitenciárie 
naléhavě vyzývá nejdůstojnější biskupy, držitele 
trojí služby učitelské, řídící a posvěcující, aby dbali 
na pečlivé vysvětlení principů a předpisů pro po-
svěcení věřících, které jsou zde vyloženy. Zvláště 
ať berou v úvahu podmínky dané místem, kulturou 
a tradicemi. Katecheze uzpůsobená podle povahy 
každého národa může jasnějším a srozumitelněj-
ším způsobem pevněji a hlouběji v srdcích zakoře-
nit touhu po tomto jedinečném daru, kterého se 
dostává díky zprostředkování církve. Předkládaný 
dekret platí výhradně pro Rok víry. Jakékoli opač-
né ustanovení není překážkou. 

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, 
dne 14. září 2012, 

na svátek Povýšení Svatého kříže. 
Manuel kard. Monteiro de Castro 
Hlavní penitenciář 
Mons. Krzysztof Nykiel 
Regent 

——- 
Rozhodnutí diecézního biskupa  

o odpustcích v Roce víry 
Výše zveřejňujeme dekret Apoštolské penitenci-

árie, který ve shodě s úmyslem Svatého otce sta-
noví předpisy o udělování odpustků v průběhu Ro-
ku víry. Prosím, seznamte svoje farníky s obsahem 
tohoto dekretu i s jeho uvedením do praxe v naší 
diecézi. V návaznosti na tento dekret ustanovuji 
následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv 
během Roku víry (od 11. října 2012 do 24. listopa-

(Pokračování ze stránky 7) du 2013), za podmínek daných dekretem, získat 
plnomocné odpustky: 
4katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové 
4arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardu-

bicích 
4chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
4poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na 

Chlumku v Luži 
4poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Ma-

lých Svatoňovicích 
4poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v 

Neratově 
4opatský a farní kostel Narození Panny Marie v 

Želivi 
4farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti 

 

Zároveň stanovuji následující dny, kdy lze na 
kterémkoli posvátném místě, za podmínek daných 
dekretem, získat plnomocné odpustky: 
8. 12. 2012 – slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu 
25. 12. 2012 – slavnost Narození Páně 
1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie 
31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metodě-

je, biskupa, patronů Evropy 
15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnem papežského požehnaní, spojeného s od-
pustky, stanovuji 19. 5. 2013 – slavnost Seslání 
Ducha Svatého, požehnání bude uděleno v kated-
rále Svatého Ducha v Hradci Králové. 

+  Mons. Jan Vokál 
biskup královéhradecký 

Milí farníci, blíží se čas Vánoc a některé rodiny, 
se kterými pracujeme v rámci naší služby Sanace 
rodiny, se nachází v dlouhodobě těžké 
finanční situaci. Naším posláním je těmto 
rodinám pomáhat v různých oblastech 
života a vypořádat se se svízelnou situa-
cí. Byli bychom moc rádi, aby i děti 
z těchto sociálně slabých rodin našly pod 
vánočním stromkem nějaký dárek, který 
by je potěšil.  Protože víme, že někteří 
rodiče na vánoční dárky peníze mít ne-
budou, prosíme ty z vás, kteří máte do-
ma nepotřebné a zachovalé hračky a hry, zda bys-
te je nedarovaly těmto dětem. Jedná se např. o 
stolní hry, hlavolamy, stavebnice, puzzle s velkými 
díly pro malé děti, skládanky, kostky, dětské knížky 

apod. (Plyšové hračky prosím nenoste, ty děti vět-
šinou mají a také jich máme dostatečné množství 

na Charitě.) Tímto vám předem velmi 
děkujeme za pomoc a ochotu.  
Zároveň vám vyjadřujeme velký dík, že 
jste nenechali bez povšimnutí naši výzvu, 
a zúčastnili se podzimní sbírky školních 
potřeb. Pomůcky (psací a výtvarné potře-
by), které jsme od vás obdrželi, jsme da-
rovali do rodin s více dětmi, nebo rodi-
nám prvňáčků, které na potřebné vyba-
vení neměly dostatek peněz. Velký zá-

jem byl zejména o školní penály, aktovky, sešity a 
psací potřeby. Věci v případě potřeby rozdáváme i 
během roku.  

Barbora Nováková, vedoucí Sanace rodiny  

SBÍRKA HER A HRAČEK PRO DĚTI  

C H A R I TA -  M I S I E  
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INZERÁT 
Hledám levné ubytování v Pardubicích. Zn.: věřící studentka VŠ ☺ tel: 731 728 148 

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

Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrá-
bění na faře, u salesiánu a někteří udělali  něco 
hezkého doma. Vyráběly se svíčky, dušičkové vě-
nečky, přáníčka a obrázky. Moc děkuji všem, kteří 
se zapojili a pro misie obětovali čas a něco hezké-
ho vyrobili. Rodině Nejezchlebových, která za-
bezpečila voskové pláty na výrobu svíček a pak 
dětem pomáhali svíčky vyrábět. Sestry Demlovy 
vyrobily krásné náušnice, byl o ně veliký zá-
jem. Některé se ještě budou nabízet před 
Vánocemi na 3. neděli adventní, 
která je neděli radosti. Také dě-
kuji za darované tašky od pana J. 
Fibicha. Seniorům za to, že vyro-
bili hezké věci pro charitu (v rámci 
akce „Babičko a dědo co umíte.“) a 
pak tyhle věci darovali na prodej na 
misie. Holky Sokolovy udělaly krás-
né ozdobné krabičky.  

V rámci misijní neděle byla týden 
před neděli beseda o Koreji s Josefem Soukupem 
s množstvím videoukázek a pak volná beseda. Na 
misijní neděli 21.10. 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. Při 
mši svaté byli pro službu ve farnosti přijati i 3 noví 

akolyté – L. Burgert, B. Šlégr a V. Kouba. Po mši 
sv. byla s P. Jiřím Šlégrem beseda o životě 
v misiích, potom ještě byla možnost se odpoledne 
zúčastnit Misijního modlitebného mostu pro děti na 
faře. Ukázal dětem různé zajímavé hudební ná-

stroje, které si mohly i vyzkoušet.  
Chci poděkovat všem rodičům, dětem i lidem, 

kteří se zapojili do obětního průvodu, a tím při-
spěli k důstojné oslavě Misijní neděle v kostele 

sv. Bartoloměje a také v Klášterním kos-
tele. Děkuji všem za vaši velkou 

štědrost a také, že dokážete 
myslet na problémy jiných. 
V předvečer Misijní neděle probě-

hl 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 21. 10. 2012 proběhla sbír-

ka na Papežské misijní dílo šíření víry. V naši 
farnosti Pardubice bylo vybráno celkem 36.740,
- Kč, na Papežské misijní dílo dětí v rámci Misij-
ního jarmarku se celkem vybralo 16.350,- Kč. 
Děkuji všem za vaši velkou štědrost.   

Zuzana Petrášová 

MISIE V NAŠI FARNOSTI 

Oblastní charita Pardubice pořádá i v tomto roce 
benefiční výrobu a prodej adventních věnců. 
Výtěžek z jejich prodeje je určen na podporu 
zdravotních a sociálních služeb Charity.  
 
Adventní věnce vyrobí dobrovolníci z přírodních 
materiálů (ø věnce je 35 cm, jedlové chvojí, svíčky 
ze včelího vosku). 
 

Cena věnce činí 200,- Kč.  
——- 

VÝROBA VĚNCŮ 
v  pátek 23.11. od 16 do 18 h. a  
v sobotu 24.11. od 9 do 20 h. 

v Odlehčovacím zařízení  
ČERVÁNKY v Třebosicích 

 
Pokud nemáte možnost dopravy do Třebosic, za-
jistíme ji. Kontaktujte koordinátora V. Gottwalda. 
Máte-li, přineste si s sebou pracovní rukavice a 
zahradnické nůžky. 

——- 
PRODEJ VĚNCŮ 

Před mší svatou o první neděli adventní: 
4 Kostel sv. Bartoloměje, mše 

v 7:00, 9:00, 19:00 hod. 
4 Kostel Zvěstování Panny Marie, 

mše v 10:00 hod. 
4 Kaple sv. Václava, salesiáni, mše 

v 8:30, 10:00 hod. 
 
Ve středisku Oblastní charity Pardubice - ulice 
V Ráji 732: 
od pondělí 26. 11. do pátku 30. 11. 2012 od 8:00 
do 16:00 hod. 
 
Jakékoliv informace Vám rád poskytne koordinátor 
Vojtěch Gottwald -  733 161 618,  
gottwald@charitapardubice.cz 
 

Děkujeme za Vaši pomoc! 

BENEFIČNÍ VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

mailto:gottwald@charitapardubice.cz
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H U D BA 

Když v roce 1720 Bach nezískal nové místo 
v Hamburgu, začal se poohlížet jinde. Důvodem 
bylo jednak lepší zajištění rozrůstající se rodiny, 
touha po větším hudebním zázemí a v neposlední 
řadě blížící se změny v Köthenu. Kníže se rozhodl 
oženit a o nové paní bylo známo, že není hudbě 
nakloněna. Příležitost přišla r. 1723 s úmrtím kan-
tora kostela sv. Tomáše v Lipsku Kuhnaua. Bach 
zprvu váhal s přihláškou, věděl totiž, že magistrát 
chce na toto místo G. F. Telemanna, jenž se ale 
nemohl vyvázat z povinností v Hamburgu. Toho 
roku je přijat nakonec Bach a stěhuje se s rodinou 
do Lipska. Dlužno dodat, že místo kantora bylo po 
funkci dvorního kapelníka  karierním sestupem, ale 
u Bacha převážila touha po zajištění rodiny, přístu-
pu ke kvalitním varhanám a dostatku prostoru pro 
kompozici. Nové místo opravdu přineslo rodině 
hmotné zajištění, což ale nebylo spojeno s dobrými 
poměry na poli duchovní hudby. Hned při Bachově 
nástupu do místa se dostaly do  sporu místní kon-
zistoř s magistrátem, oba Bachovi „zaměst-
navatelé“ a lze říci, že ač se toho snažil Bach ob-
čas i využít, neuznání a místní poměry mu velmi 
ztrpčovaly život. Jeho kantorský úvazek obsahoval 
denně 3 hodiny vyučování, později i latině (z čehož 
se snažil vyvázat a platil si suplenci).  

Pro génia Bachovy velikosti, o čemž jeho okolí 
nemělo ani potuchy, bylo přítěží vykonávat  třeba  
dozory v chlapeckém internátu a různé pobožnosti 
v čase, kdy potřeboval komponovat. K velmi dobré 
gáži kantora (až 7000 tolarů), přináležely logicky 
i příjmy za svatby a pohřby. Poměry na Tomášské 
škole nebyly nijak povzbudivé. Magistrát šetřil kde 
mohl, a tak chlapci žili v internátu hygienicky i pro-
storově zcela nevyhovujícím. Spolu s uvolněnou 
kázní to přispívalo k poklesu počtu uchazečů. Na-
víc dobré hlasy odčerpávala opera a konkurenční 
sbor v Novém kostele, těšící se přízni magistrátu. 
Ke všemu Bach neměl oporu ve varhaníkovi Gör-
nerovi, jehož mu vnutila konzistoř a nebyl kantorovi 
odpovídajícím partnerem lidsky ani umělecky. Tra-
duje se, že při zkoušce si Bach v rozčilení strhl 
a hodil po něm paruku s tím, že se měl stát raději 
ševcem než varhaníkem. To jen dokládá jak vyso-
ké měl Bach nároky a v jakých podmínkách tvořil 
a prováděl svá nadčasová díla. 

V dnešní době, kdy přijímáme velká Bachova 
díla jako samozřejmost se může zdát neuvěřitelné 
s jakým provozovacím aparátem je autor uváděl 
v život. Měl totiž k dispozici 55 alumnů, z nichž se-
stavil sbory pro čtyři kostely – sv. Tomáše, sv. Pet-
ra, sv. Mikuláše a tzv. Nový kostel. Obvykle tedy 
mohl počítat s 12 zpěváky. Orchestr se skládal 

z městských pištců a zbytek tvořili opět žáci. Smyč-
cový ansámbl míval kolem 11 hráčů, k tomu de-
chová sekce hoboje, fagoty, flétny a trubky 
(zpravidla ne více než 20 instrumentalistů). A nyní 
si představme, že v tomto obsazení prováděl i ta-
ková veledíla, jako Matoušovy pašije, předpokláda-
jící dvojsbor a dva orchestry. Bach si nepřipustil 
vliv místních poměrů na svou hudební představu 
a teprve pozdější generace to mohly ocenit. Vy-
chovával si dvě skupiny alumnů – koncertisty- zpí-
vající ve sboru a sólo árie a recitativy a ripienisty – 
hrající v orchestru a použitelné pro zpěv ve sboru. 
Víme-li, jak vysoké interpretační požadavky mají 
Bachovy skladby, těžko domyslíme, kolik musel 
Bach  slevovat ze svých představ. Běžný provoz 
byl asi takový, že každý týden se studovala nová 
Bachova kantáta, jak mu nařizovala smlouva. Ná-
cvik byl v sobotu a v neděli již bylo provedení! 
Vzniklo tak pět ročníků kantát (dodnes se docho-
valo necelých 200). V kontextu celého díla zaují-
mají kantáty významné místo a Bach často použí-
val stejnou, či podobnou hudbu k různým textům. 
Někdy v roce 1730 došla situace v tomášské škole 
tak daleko, že Bach píše v dopise radě, že se 
o sbor nestará a do školy byli přijati ti žáci, kteří ve 
zkoušce u Bacha propadli – doslova „17 žáků je 
použitelných, 20 ještě není způsobilých a 17 je ne-
schopných.“ Je nabíledni, že se rozpory spíše 
stupňovaly, než uklidňovaly. Bach dokonce uvažo-
val o změně působiště, jak píše v jednom dopise 
„...podivínská a hudbě málo nakloněná vrchnost mi 
osvědčuje stálou nevůli, závist a pronásledování, 
takže budu nucen s přispěním Nejvyššího hledat 
štěstí jinde.“ Situace se zlepšila s příchodem nové-
ho rektora J. M. Gessnera, který si Bacha velmi 
vážil a jehož slovo mělo u vrchnosti velkou váhu. 
Současně Bach žádal drážďanského kurfiřta 
o udělení titulu dvorního skladatele, což jak doufal, 
by mu zajistilo  větší vážnost a zlepšilo společen-
ské postavení postavení. K žádosti připojil dvě 
části Kyrie a Gloria z Velké mše h moll. Kladnou 
odpověď a jmenování dostal ale až v roce 1736. 

 
 Pokračování v příštím čísle 

Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4 / 2012  
VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – J. S. BACH – 4. ČÁST: LIPSKO 

29.11.      P. Tomáš Fiala 

BLAHOPŘEJEME 
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RŮZ N É 

V neděli 14. října v 16:00 hod. se ve farním sále 
uskutečnila přednáška v rámci cyklu „Svět očima 
cestovatele“ na téma: KOREA - 1. část. Přednáše-
jícím byl pan Josef Soukup. 

Ačkoliv právě probíhala v našem městě Zlatá 
přilba a podzimní sluníčko svítilo ještě pěkně, ni-
kdo z nás nelitoval, že jsme zvolili právě tuto před-
nášku. 

Korea, je historické území, obývané téměř vý-
hradně etnickými Korejci, ve východní Asii na Ko-
rejském poloostrově a přilehlé pevnině. Dříve poli-
ticky jednotné území se po osvobození z japonské 
okupace v roce 1945 rozdělilo na dva státy na se-
veru a jihu. Středem Korejského poloostrova se 

táhne demilitarizované pásmo. Po korejské válce 
v letech 1950 až 1953 bylo území téměř zničeno. 
Příměří, které od r. 1953 mezi oběma státy – Ko-
rejskou lidově demokratickou republikou s hlavním 
městem Pchjongjangem a Korejskou republikou 
s hlavním městem Soulem – panuje, dodnes neby-
lo nahrazeno mírovou smlouvou.  

Pan Soukup vyprávěl o svému pobytu v hlavním 
městě Korejské republiky - Soulu. Své vyprávění 
a poznatky o životě, práci, bydlení i stravování 
v rodině žijící v tomto městě doplnil krásnými foto-
grafiemi, leporely atd. Vyprávěl o úctě, pokoře 
i galantnosti lidí zde žijících a mnoha dalších zají-
mavých podrobnostech z jejich života i práce. Vi-
děli jsme také mnoho obrázků krásných kostelů 
povětšinou nově postavených, dozvěděli jsme se, 
že početně nejvíce zastoupeným náboženstvím je 
křesťanství, k němuž se hlásí asi 30 % obyvatel, 
po něm následuje tradičnější buddhismus atd.  

Na závěr jsme moc poděkovali za krásnou před-
nášku, která trvala bezmála dvě hodiny a byla tak 
zajímavá, že čas utekl jak voda. Všichni se moc 
těšíme na druhou část přednášky, která je avizová-
na na leden. 

Ivana Burešová 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KOREA – 1. ČÁST 

ROK VÍRY - KATECHEZE PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
 

Papež Benedikt XVI. v souvislosti se zahájením ROKU VÍRY  
začal během středečních audiencí novou řadu katechezí. 
(Více na http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=2) 

Mnozí lidé dosud neslyšeli evangelium, posel-
ství o Ježíšově lásce.  

Právě toto je jedním z témat evangelizačního 
kurzu Alfa. V církvi existuje více podobných evan-
gelizačních aktivit (např. Oáza či Antiochie). P. Ra-
niero Cantalamessa říká: “Nejmenuje se kurz Alfa 
a Omega, ale prostě kurz Alfa, protože nechce 
vést lidi od počátku až na konec jejich víry. Pouze 
jim chce pomoci obeznámit se s vírou, podpořit 
osobní setkání s Ježíšem a ponechává církvi mož-
nost rozvíjet tuto nově nabytou víru.“ 

Pro rok 2013, kdy si připomínáme výročí 1150 
let od příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu  
chystá Národní kancelář pro kurzy Alfa: „Zveme 
Česko na večeři“. Součástí večerních kurzů Alfa 
totiž může být i večeře. Po ní následuje modlitba 
chval, promluva na dané téma a diskuse ve sku-
pinkách. Kurz Alfa zahrnuje 10 setkání (každý tý-
den) a jeden společný víkend (nebo aspoň 1 den 

navíc). Probírá a diskutuje se nad 15 tématy. Je to 
systematické a praktické uvedení do základů křes-
ťanské víry, především pro lidi nevěřící, ale také 
jako "obnovný" kurz pro praktikující křesťany.    

Byla bych moc ráda, kdyby se i naše farnost 
mohla zapojit do organizace Alfa kurzu. V České 
republice se do této iniciativy zapojilo již 70 farnosti 
a sborů. U nás je jistě dost šikovných lidí, kteří by 
své dary mohli dát do služeb této bohumilé akce 
(hra na kytaru, zpěv, příprava a výzdoba sálu), 
zvláště pak potřebujeme moderátory v diskusních 
skupinkách (klade otázky, umí naslouchat)... Důle-
žitá je i modlitba za dobrý průběh kurzu Alfa a za 
účastníky. Je možné i finančně podpořit tuto aktivi-
tu.  

Moc prosím, pokud cítíte povolání pracovat 
v téhle oblasti (i modlitbou) kontaktujte mne na čís-
lo 723 147 966, email zuzana@petras-cz.eu.  

Zuzana Petrášová 

KURZY ALFA - HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY! 

http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=2)
mailto:zuzana@petras-cz.eu
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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 

A K C E  
Ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 28.11. Třídění známek na misie Odblastní chatita V Ráji 15:00 hod. 
Čt 29.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 01.12. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Farní adventní den Salesiánské středisko 14:00 - 17:00 
  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Ne 02.12. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců  
  Sbírka na Charitu v diecézi   
  Muzikantská Cecilka Salesiánské středisko 18:00 hod. 
St 05.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 06.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 07.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 08.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu  
  Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 
Ne 09.12. 2. neděle adventní  
Po 10.12. Pondělní večery kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 
St 12.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 13.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 14.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 15.12. Rorátní mše svatá  (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 16.12. 3. neděle adventní - radostná  
Po 17.12. Přijímání intencí - leden 2013 farní kancelář od 08:00 hod. 
St 19.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 20.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 21.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
So 22.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 
Ne 23.12. 4. neděle adventní  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:30 

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

