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oji drazí farníci, 
společně jsme ve 
středu (1. května) 
vstoupili do měsíce, 

který nás vede ke kráse stvoření 
a k následování Té, která 
„naplnila svůj život Bohem“, jak 
se zpívá v jedné písni. Zároveň 
prožíváme Rok víry a jsme zvá-
ni nejenom k její obnově, ale i k 
jejímu hlubšímu prožívání a 
z toho vyplývající 
radosti: „Radost 
z Hospodina, ať je 
Vaše síla“ – jak 
čteme již ve 
Starém zákoně 
(Neh 8,10). 

Jak to vše pro-
žívat ale ve světě, 
který je tak hektic-
ký a nejistý? Stále 
se něco děje a 
bere nám klid a 
pokoj. Stále si ří-
káme, až potom, 
snad… Asi bude 
dobré se zastavit 
– vědomě a dobrovolně 
(samozřejmě ve víře) si to dát 
do kalendáře – jako si píšeme 
jiná setkání a akce – „schůzku 
s Kristem“, ať v kostele nebo v 
přírodě a zamyslet se nad sku-
tečnostmi stvoření, daru víry, 
mé osobní zodpovědnosti za její 
předávání mně svěřeným i pří-
tomnosti Té, která je na II. vati-
kánském koncilu nazývána 
„poutnicí víry“. Náš otec biskup 
Jan nám ve svém biskupském 
hesle nepřímo „napovídá“, jak 
se ve víře postavit k této skuteč-
nosti: „Pod Tvou ochranu“.  

Určitým návodem v našich 
úvahách může být i velice hlu-
boká myšlenka bl. Matky Tere-
zy: "Nevím přesně, jaké to bude 
v nebi, vím však, že až zemře-
me a přijde okamžik, kdy nás 
Bůh bude soudit, NEBUDE se 
nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v 
životě udělal?, ale zeptá se: Ko-
lik LÁSKY jsi vložil!"  

V tomto roce prožívám životní 
jubileum a to mne 
vede k velké 
vděčnosti Bohu i 
rodičům za dar 
života, ale i za dar 
víry! Vážím si 
těchto darů, včet-
ně skutečnosti, že 
jsem přímo 
k narozeninám 
„dostal“ nového 
papeže Františka 
(13. března) a ná-
sledující den se 
mohl vydat na ži-
votní (a dlouho 
očekávanou) pouť 

do Svaté země. Nejen tyto velké 
skutečnosti mne vedou k velké 
vděčnosti Bohu, ale i lidem, 
s kterými mi Pán dopřává proží-
vat čas.  

Zvláště chci Vám - moji drazí 
farníci - poděkovat za všechny 
vaše modlitby, oběti a dary, kte-
rými jste mi projevili váš vztah 
ke mně osobně. Moc si toho vá-
žím a děkuji Bohu za čas, který 
zde můžeme společně prožívat! 

Přeji a vyprošuji vám všem 
krásné prožití času, který nám 
Pán ve své lásce nabízí! 

V úctě váš P. Antonín   

www.farnost-pardubice.cz 

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

V neděli 23.4. 2013 v 16:00 hod. 
jsme opět zaplnili farní sál 
v očekávání přednášky o Finsku, 
kterou vedl pan Soukup. Tradičně 
oblečen v tričku se znakem i vlaj-
kou země nás velmi zajímavým a 
poutavým způsobem seznámil se 

svými pobyty v této zemi v různých časových ob-
dobích, historií, literaturou, náboženstvím, kulturní-
mi zvyky i přírodou tvořenou smíšenými lesy a 
množstvím jezer. 

Finská republika (finsky Suomen) je severská 
země v severovýchodní Evropě, pod finskou 
suverenitu patří také souostroví Ålandy na 
jihozápad od pob řeží, které však má rozsáhlou 
autonomii. I zde pan Soukup pobýval.  

V historii Finská republika nejprve pat řila 
k Švédskému království, následně Ruskému car-
ství. Krátce po VŘSR, 6. prosince 1917, vyhlásilo 
Finsko samostatnost. V roce 1918 země prošla 
krátkou, ale trpkou zkušeností občanské války. Bě-
hem Druhé světové války Finsko dvakrát bojovalo 
se Sovětským svazem. Poprvé v Zimní válce v le-
tech 1939 až 1940 a znovu v Pokra čovací válce od 
roku 1941 do roku 1944, tentokrát s podporou na-
cistického Německa. Roku 1995 tak vstoupilo do 
Evropské Unie. Finsko je parlamentní republika. 
Většina výkonné moci náleží vládě (Státní rada), 
kterou vede předseda vlády vybraný parlamentem.  

Finsko patří mezi vysoce industrializované eko-
nomiky s volným trhem. Životní standard ve Finsku 
je proto vysoký. Mezi klíčové ekonomické sektory 
se řadí průmyslová výroba, hlavně zpracování dře-
va a kovů, výroba lodí, strojírenství a odvětví tele-
komunikací (jmenujme firmu Nokia) a elektroniky. 

Většina Finů (84 %) se hlásí k Finské evangelické 
luteránské církvi, 1% menšina potom k Finské pra-
voslavné církvi. Zbytek věřících tvoří poměrně ma-
lé skupiny protestantů, římští katolíci, muslimové a 
židé. 14 % obyvatel je pak bez vyznání. Nutno 
zdůraznit, že mezi aktivně věřící se řadí jen velmi 
malá část populace. Ve Finsku lidé platí církevní 
daň, pokud náleží k některé z církví. 

Po tomto úvodu hovo řil pan Soukup o konkrét-
ních pobytech, svou p řednášku doplnil množstvím 
krásných fotografií. Mnohé z nich, obzvláště 
z přírody a pobytu u jezer byly opravdu p řekrásné 
(což bylo publikem oceněno přímou pochvalou) a 
svědčily o citlivosti i umění fotografa. 

K největším zajímavostem patřilo asi sdělení, že 
ve Finsku se silnice nesolí. Zůstává na nich krásný 
bílý sníh a vozy jsou vybaveny pneumatikami 
s hřeby. Zajímavé též bylo sdělení i fota o sauno-
vání, kdy teploty pro saunu, která je ve Finsku u 
většiny domů, bytů i hotelů volí finové mnohem 
nižší než u nás v Čechách (asi kolem 50 stupňů). 

Během přednášky pan Soukup zodpov ěděl vel-
ké množství dotazů, týkajících se stravování, zdra-
votnictví, školství, zvířeny, turistiky atd. Jako vždy 
nám čas utekl, jako voda, dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavých věcí. Odměnili jsme pana Soukupa 
potleskem a těšíme se na další přednášky. 

Ivana Burešová 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA FINSKO 

NÁRODNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 
Poutníci z celého Česka vyrazí do Izraele na závěr Roku víry v listopadu 2013.  

  
Národní pouť do Svaté Země vás přivede na místa narození, ve řejné-
ho působení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, na místa, kde žila 
Panna Maria a kde se také odehrála v ětšina starozákonních událostí.  
 Účast na Národní pouti se dá chápat jako splnění „snu“, poutníci mo-
hou jít ve šlépějích Ježíšových a Panny Marie ve společenství věřících 
z celé České republiky i biskupů ze všech diecézí. 

Hlavní společné bohoslužby ve Svaté zemi 
Hora Blahoslavenství 8. listopadu 2013 ve 12:00 hodin  
Pole Pastýřů - Betlém 9. listopadu 2013 ve 12:00 hodin  
Sv. Anna - Jeruzalém 10. listopadu 2013 ve 12:00 hodin  

Veškeré informace na www.narodnipoutdosvatezeme.cz 

Další přednáška z cyklu  
„Svět očima cestovatele“  

se bude konat  
23. června 2013 v 16 hod. ve farním sále,  

tentokrát na téma  
„Pobaltské republiky“ 

http://www.narodnipoutdosvatezeme.cz
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

 V sobotu dne 
27. dubna 2013 se 
konala již 16. diecéz-
ní pouť k oslavě svát-
ku sv. Vojtěcha 
v jeho rodišti – Libici 
nad Cidl. Poprvé byl 
hlavním celebrantem 
poutní mše sv. králo-
véhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál a 
spolu s ním sloužili 
bohoslužbu i pomoc-
ný biskup Josef Kaj-

nek a velký počet diecézních kněží, jáhnů i semi-
naristů. Liturgické texty svátku sv. Vojtěcha jsou již 
tradičně spojeny s evangeliem „o dobrém pastý ři“ 
a v tomto duchu byla i homilie otce biskupa Jana. 
Na slavnostním rázu boho-
služby se podílel i chrámo-
vý sbor z farnosti Holice 
doprovázením liturgie a 
později při pobožnosti na 
slavníkovském hradišti 
zpěvem litanií k svatým 
ochráncům naší vlasti. 

Po skončení bohosluž-
byse účastníci ve velkém 
počtu shromáždili do prů-
vodu a zpěvem písně ke 
sv. Vojtěchovi se procesím 
vydali ke slavníkovskému 
hradišti. Průvodem, který je 
již tradičně v režii pracovní-
ků Českomoravské Fatimy 

z Koclířova, se zahájila novéna proseb za duchov-
ní povolání. Před sousoším sv. Vojtěcha a sv. Ra-
dima, které bylo na Hradisku instalováno 
v Jubilejním roce 2000, zahájil otec biskup Jan po-
božnost „Modlitbou Svatého otce Benedikta XVI. 
za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu“. 
Za splnění proseb této modlitby jsme prosili všech-
ny svaté a ochránce naší vlasti zpěvem litanií. Zá-
věrem nám otec biskup Jan udělil požehnání a pí-
seň „Hospodine ulituj nás“ ukončila celou slavnost. 

Poutní slavnosti ke svatým nebo k  Matce Boží 
jsou pro nás věřící velkým darem, protože při nich 
můžeme nejen chválit a oslavovat Pána a Boha , 
ale také děkovat za obdržená dobrodiní a prosit a 
vyprošovat si potřebné milosti pro další život nejen 
pro sebe, ale také pro naše rodiny, p řátele, ducho-
venstvo a celý národ. A také za dar víry! Bohudíky.                  

- JČ -  

DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. VOJTĚCHU V LIBICI NAD CIDLINOU 

SBÍRKA NA CHARITU 
 

Diecézní katolická charita Hradec Králové použije darované finanční pro-
středky (ze sbírky 2.12.2012) na rozvoj svých st ředisek a projektů, mj. na 
podporu projektu Adopce na dálku, který pomáhá dětem z nejchudších 
indických rodin získat vzdělání, dále na pomoc lidem trpícím nevyléčitel-
nou Hustingtonovou chorobou, na podporu projektů pomoci cizincům a 
uprchlíkům a na rozvoj dobrovolnictví. 
Podrobný přehled výsledků této sbírky v jednotlivých farnostech je uve-
řejněn v Charitních listech v IKD č. 4/2013 

13.06. P. Antonín Sokol 
 P. Antonín Forbelský 

ZMĚNA VE FARNÍ KANCELÁŘI 
Od 1. května 2013 dochází k malé změně v otevření  

farní kanceláře. Ve středu bude otevřena odpoledne do 16:00 hod. 
Děkujeme za pochopení.  

P. Antonín 

BLAHOPŘÁNÍ 
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C H A R I TA  

K základnímu poslání Charity pat ří pomoc bližnímu 
v nouzi, proto se věnujeme v Pardubicích od roku 
2010 také rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. 
Pomáháme jim nepříznivou situaci řešit a překonat 
její negativní důsledky. Aktivita, kterou nabízíme 
v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi, je částečně financována z výtěžku Tříkrá-
lové sbírky. Pro letošní rok pastorační rada schváli-
la, že pro potřeby ohrožených rodin bude použita 
také polovina výtěžku Postní almužny. Rádi by-
chom proto touto cestou poděkovali pastorační ra-
dě a především všem farníkům, kteří se během 
postní doby uskromnili ve svých potřebách, aby 
tím prospěli druhým lidem. Celkem jsme obdrželi 
částku 7 740 Kč.  
DĚKUJEME a Pán Bůh zaplať.  
 
Více informací o projektu pomoci rodinám nám po-
skytla vedoucí služby, Barbora Nováková:  

Kolik pracovníků tento projekt v rámci Oblastní 
charity Pardubice zajišťuje?  

Službu zajišťují 3 sociální pracovnice, které se vě-
nují práci s rodinami. Nyní pracujeme s asi 20 rodi-
nami v oblasti Pardubic, Holic, Chrudimi a Luže. 
Dlouhodobě máme navázanou dobrou spolupráci 
se Sociálními odbory v Pardubicích, Holicích a 
Chrudimi a spolupracujeme také se školami a jiný-
mi organizacemi věnující se práci s dětmi 
a rodinou.  

S jakými problémy obecně přicházíte v rodi-
nách do kontaktu?  
Každá naše rodina je individuální, proto i starosti, 
které řeší, jsou velmi různé. Řešíme kupř. proble-
matiku školy a školní docházky, vy řízení sociálních 
dávek, bydlení, dluhy, urovnání vztahů v rodině, 
péči a výchovu dětí, vymezení pravidel a režimu 

pro dítě, či vzájemný respekt mezi členy rodiny.  

Co se za dobu fungování služby podařilo a jak 
vás vnímají rodiny, do kterých chodíte?  
Pro každou naši rodinu je úspěchem něco jiného, 
podle toho, jaké obtíže řešili. Jedné rodině jsme 
třeba pomohli upravit životní podmínky tak, aby se 
mohlo vrátit dítě z dětského domova zpátky 
k rodičům, jinde zase zajistit splátky dluhu a nep ři-
jít tak o bydlení. Rodiny nás vnímají jako pomoc 
k tomu, aby se jim dařilo lépe, a mnoho z nich o 
nás mluví i se svou rodinou a p řáteli. 

Když zhodnotíte službu jako celek, naplňuje 
původní představy o jejím smyslu a o tom, k 
čemu má tento projekt sloužit?  
Člověk se samozřejmě vyvíjí, má jiné představy a 
očekávání v průběhu času, kdy se věnuje pomoci 
bližnímu. Naše služba se ale od začátku věnuje 
rodinám v nouzi a na tomto principu je také založe-
ná. Původní, čistě terénní práci s rodinou jsme po-
stupně rozšířili na pořádání případových konferen-
cí, nabízíme službu mediace, nově zajišťujeme ro-
dinnou terapii. V letošním školním roce jsme zreali-
zovali projekt doučování dětí dobrovolníky v RC 
Holoubek v Holicích a nově realizujeme doučování 
dětí dobrovolníky v Dašicích.  

Jakým způsobem by vám mohli pomoci čtenáři 
Zpravodaje?  
V tuto chvíli akutně sháníme dobrovolníky právě 
pro doučování dětí v Dašicích a taky hledáme dob-
rovolníky pro práci s dětmi v rodinách. Další mož-
ností pomoci jsou sbírky, které nárazově pořádá-
me. V minulosti se uskutečnila např. sbírka hraček 
nebo školních potřeb, kde jsme dostali pro děti 
mnoho pěkných věcí. Funguje také služba DMS. 
Velmi nám pomáhají i Vaše modlitby.  

POMOC RODINÁM V NOUZI 

KONTAKT: Mgr. Barbora Nováková – V ráji 732, Pardubice  
telefon: 777 296 826, 461 100 445; e-mail: sanacerodiny@charitapardubice.cz;  

www.charitapardubice.cz 

Tento projekt můžete podpořit zasláním dárcovské SMS  
na číslo 87 777: 
Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM  
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM   
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Pardubice obdrží 27 Kč.  
Při roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 
30 Kč každý měsíc. Více na www.darcovskasms.cz  
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU. 

mailto:sanacerodiny@charitapardubice.cz;
http://www.charitapardubice.cz
http://www.darcovskasms.cz
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M I N IS T R A NT I  

V pátek večer jsme se sešli na nádraží. Do auta 
k otci Tomášovi jsme si uložili tašky, spacáky a 
karimatky. Před pátou hodinou odpoledne jsme 
nastoupili do vlaku. Cesta vlakem byla dlouhá, ale 
přesto příjemná. Přestupovali jsme jen jednou, a to 
v Havlíčkově Brodě. Potom jsme vystoupili na ná-
draží v Přibyslavy. Tam na nás čekali dva kluci. Ti 
nás dovedli do školy, kde jsme byli ubytováni. Náš 
„pokoj“ byl v třídě VII. B. Odložili jsme si batohy a 
vydali se do jídelny. K večeři 
jsme měli koláče, buchty, závi-
ny a mnoho dalších dobrých 
věcí. Po večeři jsme se přesu-
nuli do farní stodoly. Tam nám 
hrála místní schola. Taky nás 
seznámili s historií Konstantina 
(Cyrila) a Metoděje. Když skon-
čil večerní program, všichni 
jsme si šli lehnout. 

Druhý den ráno jsme vstali. 
Rozcvička začínala v půl osmé 
ráno. Po rozcvičce začal dopolední program. Naše 
skupina postupovala takto. První zastavení bylo u 
katecheze. Tam jsme luštili starořečtinu z kříže, 
který byl nalezen v jednom z dvanácti domečků. 
Domečky stáli vedle kostela a ke každému z  nich 
vedla vydlážděná cestička. Po katechezi jsme šli 
na snídani. K snídani jsme měli pribináček (v Při-
byslavi se vyrábí – „PRAMEN ZDRAVÍ Z POSÁZA-

VÍ“) s rohlíkem a jako zákusek byly zbylé koláče a 
jiné dobroty. Po snídani jsme se vypravili k  dalším 
aktivitám, přenášení správ, nejvyšší hory světa, 
ostatky sv. Klimenta (našli je Konstantin a Meto-
děj), potom byla svačina, po ní následovalo luštění 
zprávy a u skautské klubovny jsme luštili Hlaholici 
(písmo, které vymyslel sv. Konstantin pro obyvate-
le tehdejší Velké Moravy). Po těchto aktivitách 
jsme se přesunuli do školy, kde jsme se naobědva-

li. K obědu byl guláš a k pití čaj. 
Poté jsme šli do našeho 
„pokoje“ VII. B, kde jsme strávili 
půl hodiny poledního klidu. Půl 
hodiny proto, že mše svatá za-
čínala v tři odpoledne a mi se 
také museli ustrojit. Mši svatou 
sloužil náš diecézní biskup Jan 
Vokál. Po mši svaté jsme si 
sbalili věci. Ty jsme si uložili 
k otci Tomáši, který nám je vezl 
domů. Potom jsme navštívili 

hasičské muzeum v Přibyslavi, tam jsme si prohlíd-
li staré hasičské stříkačky, hasičská vozidla, někte-
ří z nás si i vyzkoušeli zapumpovat a nakonec jsme 
se dívali na hasičské obleky (slavnostní, ale i pra-
covní). Když jsme s touto prohlídkou skončili, roz-
loučili jsme se s naší vedoucím, ten nás provázel 
celou akcí. Nasedli jsme do vlaku a jeli domů… 

Kuba a Petr Kučerovi 

MINISTRANTSKÉ SETKÁNÍ 2013 - PŘIBYSLAV 

RO D I N Y 

Ráda bych se podělila o zkušenosti z naší loň-
ské dovolené. Možná poslouží i jako tip pro tu le-
tošní...Byli jsme totiž - téměř celá rodina - na Man-
želských setkáních v Liberci. 

Pro mne je to chvíle k posílení vztahů, možnost 
k uzdravení starých zranění... Je to čas náročný, 
ale krásný. Chce to jednou za čas znovu upevnit, 
když jsme si jako dvojice slíbili lásku, úctu a věr-
nost až do smrti, a to p řed Bohem. Že by Bůh žeh-
nal jen vztahům, kde nejsou problémy? To, ne! 
Bůh je věrný, ten nezklame nikdy, a když chce 
žehnat třeba zrovna našemu manželství, tak „ví“, 
že je to vztah, kde se dá prožít mnoho krásných 
chvil. Mnohé manželské páry se upnou na d ěti, 
když vztah nefunguje. O děti je nutné se postarat, 
ale ten, kdo se mnou má nést všechno dobré i zlé, 
je můj partner. 

Jsem si jistá, že jak jednou okusíte atmosféru 
Manželských setkání, budete se tam rádi vracet 
každý rok. Je tam skutečně výborná nálada a tým 

lidí, kteří se starají o celý průběh jsou tam také se 
svými rodinami. V "Liberci 2012" jsme měli i různá 
obohacení programu: ochutnávku belgických prali-
nek, čajů, vína, opékání prasete, ale i divadlo Víti 
Maršíka. Zkrátka každý den něco zajímavého. O 
děti bylo také výborné postaráno, byly v  ZOO, v IQ 
parku... Vždyť nejlepší reklamou je když řeknou 
děti: „My chceme jet i příští rok na manželská se-
tkání“ a chtějí si to na nás dokonce vynutit...  

Tento rok budou manželská setkání v Třešti, 
od 16. – 24. srpna 2013, organizuje je YMCA 
Familia. Informace na www.familia.cz 

Ráda bych vás povzbudila, abyste neváhali a 
jeli. Až se vás totiž jednou Bůh zeptá, co jste udě-
lali pro Váš vztah, můžete odpovědět: "Pane Bože, 
já jsem měl tolik povinnosti a ta ženská kterou si mi 
dal, s tou se fakt komunikovat nedalo .“ A Bůh Vám 
s láskou odpoví: „Dalo, ale ty jsi nechtěl, už dávno 
jsi to vzdal... :-)“   

Zuzana Petrášová  

VZPOMÍNKA NA DOVOLENOU 

http://www.familia.cz
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První nápad či myšlenka na cestu do Svaté ze-
mě přišla od otce Antonína z Pardubic. Bylo to na 
jednom setkání v loni na podzim v Jeníkově, kde 
mně řekl, že chce jet do Izraele a dává si to jako 
dárek k 50. narozeninám. Řekl jsem si, že je to 
vlastně dobrý nápad. Asi 3 týdny jsem o cest ě pře-
mýšlel a ptal se na podrobnosti o. Pavla 
z Koclířova. A pak už to šlo rychle, elektronicky 
jsem se obrátil na cestovní kancelá ř a tím pádem 
jsem také zjistil, kdo všechno vlastně pojede. To 
co mě potěšilo, že budu cestovat s panem bisku-
pem Janem. Cesta z naší republiky byla vlastně 
velmi snadná a rych-
lá, do Pardubic, Pra-
hy, na letiště, kde se 
chvilku čekalo na 
odbavení, a pak už 
jen klidný let do tep-
lých krajin. U nás 
v době odletu bylo 
asi -8 °C. Po příletu 
bylo nutné sundat 
svetr i bundu, proto-
že v Izraeli teploměr 
dosáhl +27 °C. První 
den byl docela ná-
ročný jeli jsme auto-
busem podél Stře-
dozemního moře až 
na horu Karmel a do 
Nazareta, kde byla 
společná mše sv. Bylo nás 50 poutníků z toho 6 
kněží. Nazaret na mě zapůsobil. Basilika Zvěstová-
ní P. Marii je silné místo, snad také proto, že každý 
máme svůj okamžik zvěstování a podle toho se 
stáváme zvěstovateli naděje či zkázy. Uvědomit si 
to, je velmi cenné. Ještě i dnes vidím velmi živě 
malý domek, kde žila P. Maria, Ježíš a sv. Josef.  

První dva dny jsme byli ubytování v  Tiberias, 
v hotelu na břehu Galilejského moře. Krásné chvíle 
jsem také prožil další den v sobotu v místě Petrova 
primátu, je to poměrně malý kostel v blízkosti jeze-
ra, je to místo, kde Ježíš Petra ustanovil jako své-
ho zástupce na zemi. Mnozí z vás farníků jste byli 
na faře na besedě o Izraeli, a tak si možná vybaví-
te tento kostel, kde je veliká skála a tam se Petra 
Ježíš ptal“ „Miluješ mě?“ Nezapomenu, na mnohé 
z účastníků naší pouti, muže i ženy, jak pokládali 
hlavu na ten velký kámen ve st ředu malého koste-
la Petrova primátu,..bylo to velmi podmanivé i in-
timní, vidět, jak i dnes mnozí z nás hledají, jistotu či 
pevný bod v rozbouřených vodách svého života. 
Věřím, že našli. V neděli nás čekala cesta na horu 

Tábor a pak přejezd do Betléma, místa narození 
Ježíše Krista, kde jsme byli ubytovaní v  hotelu 
Mount David. Betlém je krásné město a na mě 
udělal silný dojem zvláště proto, že jsem si mohl 
po dva večery zajít do basiliky, abych se tam 
v místě narození Ježíš Krista soukromě pomodlil.  
Teprve na večer kolem 17.00 hod. ustal turistický 
ruch a bylo možné daleko lépe vnímat silnou atmo-
sféru tohoto místa. 

Velkým zážitkem pro mě byla návštěva Jeruza-
léma, Svatého města, Sionu, ale zvláště basiliky 
Božího Hrobu. Být v místě, kde Ježíš zemřel, byl 

uložen do hrobu, 
v místě jeho vzkří-
šení. Původně se 
basilika jmenovala 
bazilika Vzkříšení 
(Anastásis). To jsou 
okamžiky, které 
bych si rád uchoval 
hluboko ve svém 
srdci, s tím, že se 
k nim mohu znovu a 
znovu vracet jako 
ke vzácnému pra-
meni vnitřního živo-
ta. Vybavují se mi 
slova žalmu 1, „Jsi 
jako strom zasaze-
ný u vodních to-
ků…“ Poslední den 

naší pouti byl završen návštěvou Ein Karem, mís-
ta, kde P. Maria navštívila svou p říbuznou Alžbětu 
a pak také návštěva místa narození sv. Jana K řti-
tele. Na celém příběhu, je zajímavá jedna skuteč-
nost, jak to známe z evangelia - oba dva, jak Maria 
tak i Zachariáš, kladou otázky, jak se to stane. Co-
pak je možné, aby se nám starým lidem narodil 
syn? A stejně tak otázka Marie. Jenže jak víme z 
evangelia Zachariáš byl potrestán, proto on ěměl a 
P. Maria byla naopak pochválená, jak je to možné? 
Jedině Bůh vidí do našeho srdce, jak se k  dané 
situaci postavíme. To co mě osobně zaujalo, že 
samotné setkání Marie a Alžběty se uskutečnilo u 
studny. Napadlo mě při tom, že je to pro mě výzva, 
Bůh se má pro mě stát studnou, nevyčerpatelným 
pramenem života ! 

Cesta zpět na letiště i návrat byl bez nejmen-
ších problémů. Mnozí z poutníků byli pro mě i mou 
sestru příkladem i povzbuzením ve víře. Překvape-
ním byl opět přechod z 25°C do -2°C. Díky Bohu, 
za tuto pouť!    

 o. Josef Hubálek (Luže) 

PUTOVÁNÍ SVATOU ZEMÍ  
S OTEVŘENOU BIBLÍ 14. - 21. BŘEZNA 2013 
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Na lukostřelecký víkend se zvlášť jeho organi-
zátoři těšili opravdu dlouho. Do nadšení sice tro-
chu zasáhly černé mraky slibující déšť, ale i přesto 
vyrazilo v pátek z Pardubic 9 neohrožených luko-
střelců a 2 kuchařky do Borové u Poličky. Čekal 
nás víkend plný dobro-
družství: od roztápění 
kamen, přes hraní na 
kytaru a posezení na 
vyhřátých schodech, 
až po různé typy stříle-
ní a výrobu vlastního 
šípu. 

 Po počátečním 
tréninku a teoretickém 
úvodu do střelby si pro 
nás na sobotní odpo-
ledne Pepa se Séťou 
připravili lukostřelec-
kou túru s nejrůz-
nějšími disciplínami. 
Vyzkoušeli jsme si 
střelbu z kleku, lov špekáčkového zvířete a Mariá-
novi se dokonce poda řilo střelou do balónku trochu 
zmáčet Pepu :). Na konci nás čekala ještě jedna 
(neplánovaná) disciplína: založit ohniště z mo-
krého dřeva a opéct si ulovené špekáčky. Dalo to 

práci a hodně rozfoukávání, ale poda řilo se. Na 
večer jsme se šli ohřát do chalupy a zahráli si ně-
kolik her. Nejúspěšnější byl „Tukan“ a lov místních 
kluků, kteří se nás snažili svícením baterek vystra-
šit. Netušili však, že kromě něžných děvčat jsou 

s námi i rychlí a hluční 
hoši ;). 
 Po nedělní mši 
svaté si každý mohl 
vyrobit vlastní šíp a po 
obědě ho otestovat 
v soutěžní střelbě na 
papírovou srnu. Terka 
vyhrála začátečnickou 
kategorii, Marián po-
kročilou. Když jsme si 
pořádně zastříleli, po-
klidili jsme v chalupě a 
vydali se domů. Zmrz-
lina na zpáteční cestě 
byla fajn tečkou za ví-
kendem, který byl 

možná až příliš krátký. Určitě ho rádi zopakujeme. 
Díky patří Pepovi a Séťovi za skvělou organizaci, 
Helče, Maru B., Maru N., Terce, Davidovi, Jirkovi, 
Ondrovi a Štěpánovi za účast! 

 Zapsala Maru B. 

LUKOSTŘELECKÝ VÍKEND 
19. 4. – 21. 4. 2013 - BOROVÁ U POLIČKY 
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Osobnost tohoto velikána barokní hudby stojí jak 
svou životní poutí, tak charakterem díla téměř v protikla-
du s osobností jeho současníka J. S. Bacha. Händelova 
životní dráha byla ve znamení velkých cest, zvláště do 
Itálie, až se nakonec usadil do konce života v Anglii. A 
taková je též jeho hudba. Dokázal spojit německou 
kompoziční preciznost s italskou zpěvností i francouz-
skou noblesou. Dominantní část jeho díla sice tvoří 
skladby světské, ale podíl duchovní a liturgické hudby, 
zastoupené především oratorii na biblické náměty, řadí 
skladatele plně mezi velké postavy duchovní hudby. 

Georg Friedrich Händel (též angl. Haendel) se naro-
dil 23. února 1685 v Halle nad Sálou a byl o 26 dní star-
ší než J. S. Bach, jehož přežil téměř o 9 let. Otec toužil 
mít syna právníkem, ale jeho zázračné hudební nadání 
bylo patrné od útlého věku. V osmi letech jej počal vyu-
čoval hře na varhany a kompozici výborný skladatel a 
hallský varhaník a dirigent F. W. Za-
chow. Händel sice po smrti svého otce 
studoval dle jeho přání univerzitu, ale v 
osmnácti letech ji definitivně opouští a 
stává se cembalistou opery v Hambur-
gu. V tomto období se již prosazoval 
skladatelsky a velmi si chránil své po-
stavení  svobodného umělce, přede-
vším proto, aby nebyl vázán povinnost-
mi na jedno místo a mohl volně cesto-
vat. V Hamburgu navázal plodné přá-
telství se svým učitelem Johannem 
Matthesonem (jenž byl i vzorem Bacho-
vým) a roku 1704 píše pro Hamburg 
první pašije. O tři roky později se vydá-
vá na první cestu do Itálie, během níž 
studoval u A. Scarlattiho, poznal se s 
A. Corellim a vzbudil pozornost jako 
cembalista, varhaník i skladatel. Itálii pak navštěvoval 
Händel pravidelně, působil postupně ve Florencii, Nea-
poli, Benátkách a opakovaně v Římě. Je nabíledni, že 
hudební podněty a inspirace italským hudebním prostře-
dím měly zásadní vliv na vývoj jeho kompozičního stylu. 
Nejen, že přejímá tamní hudební formy – concerta 
grossa, koncerty a především operu, ale hudebním ja-
zykem se již v té době výrazně odlišuje od současníků, 
včetně Bacha. První úspěchy Händelovy operní tvorby 
se dostavily během italského pobytu v Benátkách ope-
rou Agrippina a ukázalo se, že autor s lehkostí sobě 
vlastní provedl syntézu italského bel canta, římské sbo-
rové tradice i neapolského lidového koloritu. Jeho pro-
slulost stoupala i na poli tvorby kantát a oratorií. Na toto 
velmi úspěšné italské období navazuje krátké angažmá 
ve funkci kapelníka na dvoře hanoverského kurfiřta Ge-
orga Ludwiga.  

Přichází rok 1711 a první osmiměsíční Händelův 
pobyt v Anglii u příležitosti premiéry dodnes hrané opery 
Rinaldo v londýnském divadle Haymarket. Následující-
ho roku 1712 se skladatel usadil v Anglii natrvalo a žil 
zpočátku na zámku vévody Chandosského. Z tohoto 
období pochází 18 chandosských anthemů pro angli-

kánskou církev i Te Deum na počest utrechtského míru 
a Händel získává důchod 200 liber šterlinků. Po smrti 
královny Anny nakrátko přichází o přízeň dvora, ale po 
premiéře Vodní hudby, komponované pro projížďky an-
glického krále po Temži, se situace mění a důchod je 
mu zvýšen na 600 liber. Současně působí jako hudební 
ředitel na panství vévody de Chandos, až do roku 1719, 
kdy se stává ředitelem nově založené „ Royal Academy 
of Music“, dvorní opery a jezdí pro ni shánět zpěváky do 
Holandska i Německa, kde navštívil i rodné Halle . Měl 
se tam setkat s J. S. Bachem, není ale doloženo, proč k 
tomu nakonec nedošlo a tito dva velikáni barokní hudby 
se již nikdy nesetkali. 

V letech 1720 – 1737 působí Händel postupně jako 
ředitel a podnikatel tří londýnských operních společností 
a komponuje řadu svých oper. Bohužel tato činnost 
skončila vždy nezdarem, snad proto, že obecenstvo 

nepřijalo Händelovy opery, psané v 
italštině. Mimo to se ještě musel potý-
kat s úklady divadelního života, maný-
rami a nesnášenlivostí kastrátů i prima-
don. Celá anabáze skončila skladatelo-
vým odklonem od tvorby oper, jichž 
napsal celkem 44 (nejvýznamnější- 
Rinaldo, Giulio Cesare, Rodelinda, 
Tamerlano). Obrací se k instrumentální 
tvorbě – concerta grossa, koncerty (20 
varhanních, 6 hobojových, harfové 
atd.), sólové koncertantní i komorní 
skladby, více než 100 kantát a proslulé 
Korunovační anthemy. Později píše i 
slavnou Hudbu k ohňostroji, k jejímuž 
provedení bylo přizváno přes 100 hu-
debníků. Nejcennějším Händelovým 
vkladem do hudební historie se ale sta-

la jeho oratoria, většinou na biblické texty, stěžejní 
skladby svého oboru (pozn.- oratorium je cyklická vokál-
ně instrumentální skladba, s epickým i dramatickým po-
jetím nejčastěji duchovní látky, z opery využívá árie, 
recitativy, sbory a chakteristickým znakem je užití posta-
vy vypravěče). V nich se stal dovršitelem vývoje barok-
ního oratoria po G. Carissimim a k Händelově vzoru se 
obraceli všichni pozdější skladatelé jako byli J. Haydn, 
F. Mendelsohn – Bartholdy, J. Brahms i A. Dvořák. Mezi 
nejvýznamnější díla se zde řadí Israel in Egypt, Judas 
Maccabeus, Samson, Belshazzar, Saul a vrcholem se 
stalo oratorium Mesiáš. Toto rozsáhlé, téměř tříhodino-
vé dílo, jež Händel napsal za 24 dní v létě roku 1741, 
dokáže oslovit široké spektrum posluchačů strhujícím 
hudebním proudem a působivou výpovědí o Pánu Ježíši 
Kristu. Premiéra se uskutečnila 13. dubna 1742 v Dubli-
nu a je až příznačné, že tuto svou asi nejslavnější 
skladbu řídil slepý, těžce nemocný a společností už ne-
uznávaný Händel ještě čtrnáct dní před smrtí. Uzavírá 
se tak životní dráha tohoto velikána, jehož úctyhodný 
odkaz přispěl spolu se svým protipólem J. S. Bachem k 
zásadní formaci hudebního vývoje od 18. století. 

Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 2/2013 
VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
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V sobotu 27. dubna prob ěhl v tělocvičně u Sale-
siánů 1. ročník florbalového turnaje „O pikslu 
bonbónů“. Jelikož se jednalo o první ročník, 
bylo s akcí spojeno několik neznámých. Tou nej-
větší byla účast malých sportovců. Ta nakonec 
rozhodně neskončila zklamáním, protože na turnaji 
se představilo šest krásných družstev, a sice 
Bruins, Chelsea, Lvíčata, Piksla, Sedláci a Sni-
pers.  

Družstva byla většinou poskládána na místě 
se snahou o výkonnostní vyrovnanost, což se do 
jisté míry podařilo. Rozdíly ve skóre tak byly občas 
značné, ale to se stává i v nejvyšších soutěžích. 
Jednoznačná vyrovnanost však byla v zápalu a 
nadšení všech hráčů. Všechny zápasy byly poctivě 
vybojované, zcela v duchu fair-play, s velikou sna-
hou o co nejlepší hru i výsledek. A čkoliv všechna 
družstva ve svých řadách měla hráče vyzrálejší i 
méně zkušené, pojetí hry bylo týmové a zahráli si 

všichni. Emoce plály po každém vst řeleném, a ob-
čas i po obdrženém gólu, ale tak je to správné. 
Taktéž z povzbuzování přihlížejících fanoušků bylo 
vidět, že se emoce přelily i mimo hřiště, a atmosfé-
ra tak byla vynikající. 

Turnaj se hrál systémem každý s každým. Nej-
více bodů - a tím i vítězství v turnaji - nakonec po-
sbíral tým Sedláků. O jediný bod jej dokázal p řipra-
vit tým Lvíčat, který měl přitom jednoznačně nejniž-
ší věkový průměr, a ačkoliv v dalším průběhu už 
na body nedosáhl, v příštích ročnících se od jeho 
členů můžeme dočkat velkých výkonů. Vítězné 
družstvo na závěr obdrželo pohár, všichni účastní-
ci pak vrchovatou míru bonbónů a jiných sladkostí. 

Na závěr zbývá poděkovat všem hráčům za je-
jich nasazení, rodičům za to, že malé hráče přived-
li, Salesiánům za poskytnutí prostor a dobrovolným 
rozhodčím a pořadatelům za jejich čas a úsilí. Za 
rok na viděnou na 2. ročníku turnaje! 

ZPRÁVA Z FLORBALOVÉHO TURNAJE  “O PIKSLU BONBÓNŮ“ 

MŠE SV. A MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PODSKÁLE 
 

01. května v 18:00 (středa)   - P. Miloslav Brhel (Polička) 

06. května v 18:00 (pondělí) - P. Zdeněk Mach (Proseč) 

13. května v 18:00 (pondělí) - P. Zdenek Wasserbauer (Praha) 

20. května v 18:00 (pondělí) - P. Pavel Rousek (Vysoké Veselí)  

27. května v 18:00 (pondělí) - P. Tomáš Fiala (Pardubice) 
ÑÑÑÑÑ 
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RŮZ N É 

K A L E N D ÁŘ  
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 - 19:15 
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici  Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 4 – 8 leté 
 1. Turnus: 22.7. - 26.7.2013  Malí muzikanti aneb pějeme i anglicky 
 2. Turnus: 29.7. - 2.8.2013  Sportovci aneb angličtina není líná 
 3. Turnus: 5.8. - 9.8.2013  Malíři aneb barvičky po anglicku 

Cena 1 350 Kč za jeden týden. 
Více informací na http://primestskytaborpardubice.blog.cz/ nebo na telefonu  601 330 788. 

děkuje za dar z postní sbírky ve výši 3 870 Kč 
 
2/3 daru budou použity na zařízení šatny pro 
nové žáky a 1/3 na vybavení mateřské školy 
didaktickými pomůckami 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PARDUBICÍCH 2013 

DEN KOSTEL MŠE SV. MÁJOVÁ MŠE SV. 
Pondělí sv. Jan 12:00 následně x 
Úterý sv. Jan 12:00 následně x 

Středa sv. Jan 12:00 následně x 
  Rosice 17:15 následně x 

Čtvrtek Salesiáni x 16:30 17:00 
  Rosice 17:15 následně x 
  sv. Jan x 17:30 18:00 

Pátek kostelíček 18:00 následně x 
  Rosice 17:15 následně x 
  sv. Bartoloměj x 17:30 18:00 
  Salesiáni x 18:00 18:30 

Sobota sv. Jan x 17:30 18:00 
NEDĚLE sv. Bartoloměj x 18:30 19:00 

http://primestskytaborpardubice.blog.cz/
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K A L E N D ÁŘ  

A K C E  
Ne 05.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 08.05. Státní svátek   
Čt 09.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně kostel sv. Batoloměje 18:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 11.05. Festival Salesiánské středisko 10:00 hod. 
St 15.05. Přijímání intencí na měsíc červen fara od 08:00 hod. 
  Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 16.05. Mše sv. v Domově seniorů  DS Dubina 15:00 hod. 
  Pastorační rada farnosti farní sál 19:00 hod. 

Pá 17.05. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
Ne 19.05. Slavnost Seslání Ducha svatého kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Sbírka na potřeby diecéze   
Čt 23.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 24.05. Noc kostelů kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 25.05. Pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů Luže 11:30 hod. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 26.05. Slavnost Nejsvětější Trojice   
  Slavnost 1. svaté přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 
Po 27.05. Pondělní večery kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 
St 29.05. Třídění známek pro misie Oblastní charita, V Ráji 15:00 hod. 
Čt 30.05. Mše sv. v Domově seniorů  DS Dubina 15:00 hod. 
Pá 31.05. Poslední májová klášterní kostel 17:30 hod. 
So 01.06. 11. Den rodin a Den dětí salesiánské středisko 09:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 
Ne 02.06. Slavnost Těla a Krve Páně kostel sv. Bartoloměje 

Třebosice, kostel 
9:00 hod. 

10:00 hod. 
St 05.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 06.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 07.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
St 12.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 13.06. Mše sv. v Domově seniorů  DS Dubina 15:00 hod. 
Pá 14.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 16.06. Zahradní slavnost farní zahrada 16:00 hod. 
Čt 20.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 23.06. Sbírka na Charitu   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Přednáška - Pobaltské republiky farní sál 16:00 hod. 

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 

mailto:farpar@volny.cz
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