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ratři a sestry! 
Byl jsem požádán, 
abych napsal pár slov 
do našeho Zpravodaje. 
Po mé nemoci však těž-

ko hledám slova, a proto jsem Vám 
vybral pár myšlenek z knížky Stůl 
slova o Velikonocích od Aleše 
Opatrného, které mě oslovily. 

Naše vzkříšení, nebo lépe - na-
še účast na Kristově vzkříšení - 
není jen otázkou budoucnosti. Je 
to skutečnost, v níž žijeme. Platí od 
křtu. Náš život už není žit jen biolo-
gicky (včetně "duševní nadstav-
by"), ale je z Krista a v něm je skryt 
v Bohu. Náš život tedy může a mu-
sí být žit z jiných zdrojů, než pouze 
lidských. Není to ovšem věc naší 
pouhé snahy, jde jen o to, vzít na 
vědomí, co pro nás Kristus udělal a 
co nám Bůh daroval, a žít z něho. 
Nic by nepomohlo, kdybychom jak-
koli dokázali historičnost a 
skutečnost Ježíšova vzkří-
šení (ono to naštěstí úplně 
nejde), kdyby zde nebyli li-
dé, živoucí svědci, kteří z 
jeho vzkříšeného života žijí. 

Člověk, který by už v živo-
tě na nic nečekal, nebo který 
by neměl vůbec na co čekat, 
by byl zaživa mrtev. Takový 
život by asi nikdo 
žít nechtěl. Lidé 
čekají zlepšení 
zdraví, nebo až děti 
vyrostou, nebo až 
budou konečně v 
penzi. Na co ale 
čekají křesťané? 
Co mohou v životě 
očekávat, kam 
směřuje jejich na-
děje? Často se sou-
dí, že křesťané čekají 
něco neskutečného, 
jakousi zázračnou po-
moc ve starostech místo 

toho, aby tady na zemi užili světa a 
života. 

Pokud jsme prožili s Kristem 
s porozuměním Poslední večeři, 
Velký pátek i jeho smrt, potom mů-
žeme s porozuměním slavit i jeho 
vzkříšení. Jestliže jsme prošli s ním 
jeho utrpením a smrtí, jestliže jsme 
na jeho utrpení viděli a prožili, co je 
hřích, pak se můžeme radovat 
z odpuštění, z toho, že díky Kristu 
byl i náš život vzkříšen. A potom 
také naše Velikonoce neskončí 
pondělkem, ale spíš začnou prv-
ním všedním dnem, v němž bude-
me žít z naděje a síly života, skry-
tého v Bohu a budeme moci pohrd-
nout strachem toho, že nám někdo 
něco v životě sebere. 

  
Poselství Velikonoc nechť Vás 

provází po další dny.  
Jáhen Josef 

www.farnost-pardubice.cz 

O VELIKONOCÍCH 
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Dne 8. 3. 2014 jsme se sešli v hojném počtu 
v sále naší fary, abychom absolvovali duchovní 
obnovu. Tento rok byla na téma Slyš Izraeli. 

Vojenský kaplan ThLic. Tomáš Mlýnek nás nej-
prve seznámil se svým životem, kdy po různých 
životních cestách i zkouškách po smrti babičky za-
čal přemýšlet o Bohu. Zažil dotek Boha ve svém 
srdci a rozhodl se pro nový život – tedy dal sebe 
sama Bohu pro druhé. Neměl zpočátku pochopení 
rodiny, pouze faráře a po vysvěcení pracoval nej-
prve jako farář ve farnostech povětšinou v okolí 
Ostravy, nyní je vojenským kaplanem u výsadkářů 
v Chrudimi a zúčastní se od 30. 3. 2014 mise do 
Afgánistánu.  

Vlastní přednáška se týkala pasáží z Bible - Ma-
rek 12, 28-31. 

První pasáž přednášky obsahovala příklady z 
dlouhé životní cesty, kdy všichni vnímáme, že nás 
Bůh miluje a možná si neuvědomujeme, že jeho 
největším darem pro nás je svoboda. Můžeme se 
tedy rozhodnout, zda se necháme Bohem milovat, 
či podlehneme lákadlům dnešní doby a dle toho 
nepostavíme Boha na první místo žebříčku hodnot. 
Jistě každý z nás dělá v životě chyby, a proto je 
dobré ráno i večer se modlit a odevzdávat chyby 
Hospodinu s tím, že chceme chápat jeho výzvu 
Slyš Izraeli (Marek 12, 29). Naslouchání je základ 

křesťanského života. 
V druhé části přednášky bylo obsaženo zamyš-

lení, kdo je Bůh, kterého chceme milovat. Není to 
ani „stařec“, jak je někdy znázorňován, naopak je 
stále nový a plný lásky. Pro nás křesťany je velmi 
dobré, že to je „osobní Bůh“. 

Bůh jistě není ani „hodinář“, který po stvoření 
nechává svět běžet, ale naopak je vždy přítomný a 
je nevšedním zážitkem pro křesťana, pokud se do-
tkne jeho srdce a duše. V této pasáži byl citován 
sv. Augustin: „Bůh je člověku blíž než člověk sám 
sobě“. 

Bůh není ani „policajt“, který hlídá, kontroluje a 
trestá, naopak je to láska sama. Životní tresty jsou 
pouze následky rozhodnutí našich i našich blíz-
kých. Bůh nám dal Desatero, svátosti a blahosla-
venství ne k důvodu event. trestu, ale jako návod 
k dobré cestě, aby člověk a jeho okolí netrpělo.  

Zmíněno bylo působení Ježíše, kdy před uzdra-
vením vždy nejprve odpustil hříchy. Je dobré umět 
odpustit, ukončit zlobu a hněv v srdci, ubližující se 
naučit znovu respektovat.  

Bůh není ani „vánoční Ježíšek“, automat na pl-
nění přání, naopak my bychom si měli uvědomit 
privilegium, že ho smíme mít ve svém životě a plnit 
jeho přání, tedy milovat sebe, druhé i jeho, ač ho 
nevidíme. 

V třetí části přednášky byla zmíněna láska 
k bližnímu, ne jako přemýšlení kdo je bližní, ale 
návod k cestě jít a dávat dary Boha všem. Bůh je 
vlastně rodič, který pouští dítě do světa s dary a 
nechává ho rozhodnout, jak s těmito dary naloží. 
V lásce je dovoleno vše, ale pravá láska nedovolí 
zranit sebe, ani druhé. 

V průběhu přednášky byly zodpovězeny dotazy 
přítomných. Pan kaplan uvedl i příklady výchovy, 
křižovatek vztahů s druhými lidmi v kontextu psy-
chologie, kterou též studoval. Křesťan by měl vy-
chovávat a vést hlavně vlastním příkladem.  

V přestávkách byla dána možnost rozjímání 
v tichosti či procházce, a občerstvení. Přednáška 
byla velmi kladně hodnocena. Po připomínce, že 
vše bylo krásné a rádi se co nejdříve setkáme zno-
vu, uvedl pan kaplan, že dává jen to, co mu dal 
Bůh a pro nás je kaplan, s námi křesťan. 

Závěr přednášky byl v duchu citace pana kapla-
na, že jsme vlastně celý život děti a my máme to 
štěstí, že jsme děti Boží. Bůh nás má rád, stále 
nám pomáhá se učit. 

Den duchovní obnovy byl jako vždy zakončen 
adorací a mší svatou.  

Děkujeme všem organizátorům, že nám umož-
nili zamyslet se nad vlastním životem, jak duchov-
ním, tak praktickým. 

Iva Burešová 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
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NÁVŠTĚVA TV NOE 

Milí přátelé, sestry a bratři, 
  před týdnem, o 4. neděli postní, která má 
v církevním kalendáři přízvisko „Laetare“ - radost-
ná, jsme se s částí chrámové scholy, kterou vedl  
prof. Jiří Kuchválek, spolu s duchovní podporou 
našeho P. Antonína a s dalšími farníky zúčastnili 
zájezdu na natáčení přímého televizního přenosu 
do Televize Noe, do Ostravy. 
   Musím říci, že pro každého z nás to byl od začát-
ku veliký zážitek a myslím, že spousta z nás byla 
naplněna velikým očekáváním. K naší „tak trochu 
smůle“ byla ta maličkost, že ze soboty na neděli se 
přecházelo ze zimního času na letní, takže někteří, 
včetně pana řidiče autobusu nedorazili úplně včas 
J. Na jeho omluvu však musím dodat, že jsme všu-
de dorazili včas a dovezl nás všechny zpět do cíle 
bez jakékoli újmy. Cestou do Ostravy jsme se za-
stavili na benzínové pumpě na malé občerstvení a 
toaletu a pak už jsme po dálnici jeli „tryskem“ do 
Ostravy. Ten den nám Pán dopřál pěkné počasí a 
Panna Maria nás chránila, jako správná Matka své 
děti pod svým modrým pláštěm. Asi 30 km před 
Ostravou jsme se pomodlili „RADOSTNÝ RŮŽE-
NEC“, do kterého jsme svěřili nejen nás „poutníky“, 
ale zejména pracovníky Televize NOE, aby pod 
jejich vedením, jak P. Antonín později v požehnání 
naznačil, byla „televizí dobrých zpráv…“ 
  Po příjezdu do blízkosti Televize NOE k nám do 
autobusu přistoupil P. ThLic. Puvák, který nás ne 
jen přišel přivítat, ale po celou dobu naší návštěvy 
nám byl věrným a ochotným rádcem a průvodcem.  
Po přivítání a malém občerstvení jsme se vydali na 
místo natáčení do kostela Sv. Václava, na zvuko-
vou zkoušku. Musím říci, že akusticky na mne vel-
mi zapůsobil nádherný gotický prostor a zvuk, který 
se linul kostelem. V 10:30 hodin začal „ostrý pře-
nos“. Ještě musím dodat, že na místě v Ostravě se 
k nám do sboru přidaly posily z rodiny pana prof. 
Kuchválka, které pro nás byly velikým přínosemJ. 
Po mši svaté následovala komentovaná prohlídka 
studií s odborným výkladem za účasti ředitele tele-

vize P. Leoše Ryšky a některých pracovníků. 
  V pravé poledne jsme se „telemostem“ přenesli 
na náměstí svatého Petra ve Vatikánu, kde jsme 
se spolu se Svatým otcem Františkem a dalšími 
desetitisíci poutníků pomodlili modlitbu „ANDĚL 
PÁNĚ…“  Po požehnání jsme i my pojedli 
z vlastních zásob a zároveň jsme Televizi NOE 
předali perníkový pozdrav z Pardubic. Asi ve 13:15 
hodin jsme se vydali na cestu zpět na východ 
Čech asi s hodinovým duchovním „mezipřistáním“ 
v kostele Panny Marie ve Šternberku u Olomouce. 
Zde nám byl poskytnut místním duchovním správ-
cem velmi podrobný a uchu lahodící výklad… Po 
krátké modlitbě a zpívaných litaniích  jsme se vy-
dali, teď už opravdu, na cestu domů. 
  Musím řícti, že nejen pro mne toto všechno zane-
chalo v srdci hluboké dojmy, které ve mně zůstáva-
jí doposud. A ty dojmy, to je především RADOST. 
Radost z toho, že jsme spoustě lidem pokusili se 
přinést naději, kterou má zmrtvýchvstalý Kristus 
v srdci každého věřícího člověka a v neposlední 
řadě jsme se pokusili „rozsvítit světlo“ v srdcích 
těch, kteří to opravdu potřebují… 
  Milý otče Antoníne, dovolím si za nás všechny, 
kdož jsme byli na této „postní pouti“ za zvěstová-
ním Krista, poděkovat Vám za zprostředkování té-
to akce, za celou realizaci zájezdu a ve skrytu du-
še doufám, že jsme spoustě lidem naplnili jejich 
srdce radostí z toho, že Kristus nezemřel, ale žije 
v každém z nás. 
  Vám, milý pane profesore, děkuji za nás zpěváky, 
že jste s námi trpělivě a s otcovským a velmi laska-
vým přístupem nacvičil a sezpíval liturgickou slož-
ku a nemalou měrou tak přispěl ke zdaru 
„ostravské misie“. Veliké díky za všechno. Panu 
řidiči Tomáši Kotěrovi, který nás vezl a dovezl bez-
pečně zpět. Přejeme ochranu všech svatých patro-
nů a andělů strážných na dalších cestách a mnoho 
šťastných kilometrů bez nehodJ. 

  Za všechny Jan Radosta, člen chrámové scholy 
od sv. Bartoloměje.  

MOŽNOSTI PŘÍJMU TV NOE 

TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV 

SYSTÉM VÝHODA NEVÝHODA POZN. 

DVB-S 
jednorázový výdaj. nejvyšší kvalita 

příjmu 
musí vidět na jih obtížnější instalace 

DVB-T 
jednorázový výdaj 

vysoká kvalita příjmu 
jen v Praze a to dočasně drahé pro vysílatele 

kabel (DVB-C) kvalitní obraz není ve všech TKR měsíční platby 

internet všude, kde je internetové připojení je třeba PC a připojení k internetu rychlejší připojení 

IPTV vysoká kvalita nutná pevná telef. linka Měsíční platby 
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   Poslední březnový víkend ( též červnový, zářijo-
vý a lednový) se po celém světě setkávají matky k 
modlitbě, aby se modlily za své děti. Již několik let 
se připojujeme k modlitebnímu triduu i v naší far-
nosti.  
   Na prvním setkání, v pátek 28.3. po večerní mši 
svaté, jsme se modlily za naše vlastní hříchy a za 
vše, čím jsme se provinily vůči našim dětem. Ve 
smírných litaniích jsme prosily Pána za odpuštění, 
vyslechly si úryvek z Písma - Ozeáš 14,2-9 a k ně-
mu pár myšlenek otce Antonína, při 3. desátku rů-
žence světla jsme si připomněly Ježíšovu výzvu k 
pokání.. 
   V sobotu navečer jsme v kostele sv.Jana prochá-
zely s Pánem Ježíšem jednotlivá zastavení křížové 
cesty a na tuto cestu jsme pokládaly kameny, které 
nás tíží a tlačí v našem životě, odsuzování našich 
dětí, jejich nespravedlivé hodnocení. I my na své 
cestě životem potkáváme samotu, zklamání, pády  
a bolest, ale potkáváme take ty, kteří nám chtějí 
podat ruku a povzbudit nás. Po úryvku z evangelia 
a promluvě jáhna Karla jsme se v litaniích k Matce 
Boží obracely na tu, která nás každý den chrání a 
neopouští ani v těžších chvílích našeho života.  
   Neděle byla dnem chval. Před vystavenou eu-
charistií jsme chválily Pána modlitbou i zpěvem za 

jeho dobrotu a lásku, za všechna jeho dobrodiní, 
která se pojevují v životě našem i našich dětí .  
Otec Radek měl zamyšlení k textu evangelia - Lu-
káš 9, 46-48 . Na závěr jsme přijaly svátostné po-
žehnání. 
 
“Pane, dej mi oči, které uvidí v mých dětech Tebe, 
tvoje milující srdce, abych je milovala a tvoji něž-
nou pomoc při jejich růstu. 
Dej mi tvou moudrost při jejich vedení a tvoji sílu , 
když odcházejí z domu. Amen “ 

Pavla P. 

MODLITEBNÍ TRIDUUM MM 
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Poslední únorový pátek se konal ve Skautském 
centru Vinice 1. ples Oblastní charity Pardubice. 
K tanci a poslechu hrála skupina THE FIVE BAND. 
Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, 
před půlnocí se dražil Charitní dort a o půlnoci pak 
proběhlo losování deseti hlavních cen tombo-
ly. První cenu (vyhlídkový let) získal P. Radek Mar-
tínek. Veškerý výtěžek plesu (32 tis. Kč) bude pou-
žit na podporu ambulantních odlehčovacích služeb 
pro seniory a zdravotně postižené. Věříme, že si 
hosté ples užili a že se takto sejdeme i příští rok 
 
 

Charitní dort vydražil P. Tomáš Fiala. Nutno dodat, že o něj 
vzápětí s ostatními podělil . 

1. PLES OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 

Na základě zvýšené poptávky po odlehčovacích 
službách Červánky v Tře-
bosicích jsme se rozhodli roz-
šířit službu pro větší množství 
zájemců prostřednictvím re-
konstrukce doposud nevyuži-
tého přízemí fary v Miku-
lovicích u Pardubic.  
Přestavba byla zahájena letos 
v březnu a dokončení stavby 
je plánováno na červen příští-
ho roku. Náklady na re-
konstrukci jsou vyčísleny na 
částku 1 700 000 Kč. Část ná-
kladů máme k dispozici (cca 800 000 Kč 

z Tříkrálové sbírky 2013 a 2014 a z benefičních 
akcí), zbývajících 900 000 Kč 
je třeba zajistit z dalších darů - 
ať už od státních institucí 
a nadací, firem nebo jednotliv-
ců.  
 
Budeme Vám velmi vděční, 
pokud přestavbu podpoříte. 
Více informací naleznete na 
našich webových stránkách 
nebo na mobilu 733 161 618,  
vgotwald@charitapardubice.cz 
(Vojtěch Gottwald, fundraiser). 

Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

REKONSTRUKCE FARY V MIKULOVICÍCH 

 Ambulantní odlehčovací služby jsou, tak trochu 
zjednodušeně řečeno, něco jako „školka pro  
seniory“.  
Služba je určena klientům, kteří z důvodu věku, 
zdravotního postižení nebo chronického onemoc-
nění nemohou žít zcela samostatně, ale rodina se 
o ně část dne stará v jejich domácím prostředí. 
V době, kdy se o ně rodina postarat nemůže, po-
skytujeme jistotu, že jejich blízký nezůstane doma 
bez pomoci. Službu nyní poskytujeme v Tře-
bosicích v pracovní dny od 7 do 18 hodin. Nabízí-
me také dopravu do a z Třebosic speciálně upra-
venými vozidly. 

CO JSOU TO AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY? 



6 

SA LESIÁ NI  

CENTRUM DON BOSCO SKM 

PRÁCE S MLADÝMI VÁS PŘIVÁDÍ TAKÉ KE SPOLEČENSKY ZNEVÝHODNĚNÝM 

Milí mladí přátelé, 
 
postem se připravujeme na Velikonoce, ale 

víme, že Ježíš z něj svým čtyřicetidenním po-
bytem v poušti učinil také přípravu na povolá-
ní. Do ústraní se totiž vydal předtím, než zahá-
jil své veřejné působení. Podle Evangelia tam 
hladověl a ďábel ho pokoušel. Až teprve po-
tom se vrátil v síle Ducha do Galileje a učil v 
synagógách. (srov. Lk 4) 

Od mladých lidí někdy slýchám, že na svoje 
otázky, jakou cestou se mají v životě vydat, 
nedostávají jasnou odpověď. Ptají se, kde ji 
mají hledat. Ježíš na to říká: Následujte mě! 
Co tedy udělal On? Nejprve se vydal do ústraní 
a postil se. V poušti se zřekl nejen chleba, ale i 
pozemské vlády nad všemi královstvími světa, 
kterou mu nabízel ďábel. Z pouště se vrátil v 
síle Ducha, připravený uskutečnit své poslání 
Mesiáše. 

Víme, že bez takového postního odříkání se 

neobejde žádné křesťanské povolání. V rodi-
nách je to například věrnost, stálost a úcta k 
životu, v duchovním povolání poslušnost, celi-
bát či panenství. Dnešní svět na tyto závazky 
zaměřuje velkou pozornost a mimořádně ho 
provokují. Často totiž nechápe, že nejde v prv-
ní řadě o zřeknutí se něčeho, ale o zřeknutí se 
pro něco, o odložení proměnlivých a dočas-
ných lákadel ve prospěch věčného Božího krá-
lovství. Právě k němu nás Bůh povolává – ať 
už skrze manželství, duchovní povolání či jiný 
jemu oddaný způsob života. 

Ze srdce Vám žehnám, aby Vás tato postní 
doba posílila právě na cestě k Vašemu povolá-
ní. Abyste se na ni vydali povzbuzeni, v síle 
Ducha.  

 
 
 
 

Váš biskup Jan 

V postní době myslíme zvlášť na chudé a opuště-
né. Těmi naši mladí přátelé, kteří žijí v ústavní vý-
chově a posléze z ní odcházejí a jsou nuceni žít na 
vlastních nohou, nepochybně jsou. Dokud jsou ješ-
tě v dětském domově, jsou zabezpečeni alespoň 
prakticky.  Lidsky to však lehké nemají, jejich du-
šičky jsou vším možným rozbolavělé a polámané. 
Po odchodu z domova a někdy i z pěstounské ro-
diny však zažívají často i velkou hmotnou bídu, 
jsou jednou ze skupin nejvíc ohrožených sociálním 
vyloučením.  
Snažíme se tu v Centru Don Bosco nějak pro ně 
být. Papež František 31.3.2014 na generální audi-
enci salesiánů mluvil o tom, že „Vycházet vstříc 
mladým lidem na okraji společnosti si žádá odva-
hu, lidskou zralost a mnoho modliteb“. Sami si kaž-
dodenně saháme na to, že tomu tak je. A že by-
chom nic nezmohli bez podpory veřejnosti a přede-
vším věřících lidí, bez nichž bychom to už asi dáv-
no nezvládli. Za podporu jsme nesmírně vděčni. 
Nejde jen o pomoc finanční, ale víme, že se za nás 
lidé hodně modlí (a toho je velmi třeba). Mladí lidé 
nám pomáhají jako dobrovolníci v programech, 
brigádách a při úklidu. Nesmírně si ceníme množ-
ství lidí, kteří nám na akce něco upečou a nebo 
jsou ochotni přímo uvařit. Přispívají tak velmi 
k pocitu rodinnosti, o kterou usilujeme. Pomáhají 

nám dobrovolně odborníci na hledání bydlení (a 
nebo jsou ochotni ubytování přímo velkoryse  po-
skytnout), na hospodaření, na právní problematiku. 
Úžasné je i to, že některé mladé maminky jsou 
ochotny alespoň částečně „doprovázet“ nějakou 
naši mladou nezkušenou maminku, která potřebuje 
vzor. Stává se nám, že se nám lidé sami nabízí 
s ochotou pomoci, za což jsme vděčni. 
Jakou pomoc bychom uvítali aktuálně? 
1)Ochotného dobrovolníka na Kurzech přípravy na 
život (věk 17 – 25 let), vzhledem ke skladbě týmu 
raději muže (ale může být i mladá žena), který by 
byl ochotný věnovat této dobrovolnické práci 7 ví-
kendů v příštím školním roce – termíny budeme 
teprve plánovat. Museli bychom se předem setkat 
a vyjasnit si, co od sebe vzájemně očekáváme.  
Pro dobrovolníky je to zároveň příležitost 
k osobnímu růstu.   
2)Prakticky bychom uvítali zachovalejší kočárek a 
postýlku, případně nějaké látkové pleny jako 
dar pro mladé nastávající rodiče. 
Za veškerou dosavadní pomoc Pán Bůh zaplať, 
případné nabídky či otázky ráda vyřídím buď na 
mailu: naceste@dozivota.cz a nebo na telefonu 
734 435 254 (www.dozivota.cz). 

Za celý tým Centra Don Bosco SKM 
Monika Peterková 

DOPIS MLADÝM - BŘEZEN 

M LÁ D EŽ  
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ZPR Á V Y  Z  D IEC ÉZ E  

JUBILEJNÍ NOVÉNA 
KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE 

 

LIBICE NAD CIDLINOU 

SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ 

SOBOTA 26. DUBNA 2014 

 
  9:00 hod.  Modlitba k našim národním patronům  

za diecézi a dar povolání v katolickém kostele sv. Vojtěcha 
  9:45 hod. Liturgický průvod s poutníky 

od katolického kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště 

 

PONTIFIKÁLNÍ KONCELEBROVANÁ MŠE SV. 

NA SLAVNÍKOVSKÉM HRADIŠTI 

Hl. celebrant: J. Em. Dominik kardinál Duka, OP, 
arcibiskup pražský a primas český, 

J. Ex. Mons. Jan Vokál, J. Ex. Mons. Josef Kajnek 

kněží vikariátu Kutná Hora - Poděbrady, Jičín a Jílemnice s dalšími kněžími a jáhny 
 

Liturgii doprovází katedrální chrámový sbor pod vedením  

Mgr. Josefa Zadiny, 

ve spolupráci s ostatními sbory uvedených vikariátů 
Na závěr bohoslužby společná modlitba za královéhradeckou diecézi, 

nová duchovní povolání, za církev i vlast 
 
————————————————————————————————————————————- 

Pouť probíhá v rámci jubilejní diecézní novény k 350. výročí diecéze v Libici. Připomeneme si  
17. výročí (26.4.1997), kdy bl. Jan Pavel II. požehnal Slavníkovské Hradiště z vrtulníku a následně 
navštívil Hradec Králové. Po ukončení bohoslužby na Libici odlétají naši biskupové s o. kardinálem 

Dominikem Dukou, kněžími i laiky do Říma na kanonizaci Jana Pavla II. a Jana XXIII. 
————————————————————————————————————————————- 

Poutní centrum, biskupství královéhradecké, Velké nám 35, 500 01 Hradec Králové; 

Každý měsíc vždy 28. se budeme  
půl hodiny přede mší svatou modlit za národ.  

Je to přání pana kardinála Duky.  

Tento měsíc to bude v pondělí  
28. dubna v 17:30 hod.  

v kostele sv. Bartoloměje. 

 Ludmila Moriová 

Bože, Otče nás všech, 
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko  

- naši krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme Ti, 

žes nám ji po staletí pomáhal chránit  
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. 

Prosíme Tě, 
dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti  

všude, kde chybí. 
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov  

a veď nás,  
abychom žili ve vzájemném porozumění  

a každý na svém místě 
po vzoru sv. knížete Václava  
zodpovědně konali svůj úkol. 

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

MODLITBA ZA NÁROD  
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ŠKOLA  NOE  

POMOZTE ŠKOLE NOE ZÍSKAT 100 000 KČ  

NA VYBAVENÍ VÝDEJNY OBĚDŮ V SOUTĚŽI TESCO! 

Jak? Za každých 200 Kč nákupu v Tesco obcho-
dech získáte 1 balíček kartiček Disney se soutěž-
ním kuponem. 
 
Kód na soutěžním kuponu zaregistrujte na strán-
ce www.pohadkovetesco.cz  v sekci ŠKOLMÁ-
NIE ve prospěch školy NOE. 
 
Nebo předejte soutěžní kupon někomu ze školy 
NOE a my ho zaregistrujeme za Vás! 
 
I jako malá škola máme šanci uspět v kategorii 
přepočtu největšího množství kupónů na počet 

žáků. V této kategorii vyhrávají 3 školy! 
 
Soutěž trvá od 5. 3. do 22. 4. - tak neváhejte a sbí-
rejte kupony! 
 
Neváhejte oslovit též příbuzné, známé a kolegy 
v práci, aby registrovali soutěžní kupony pro 
školu NOE nebo Vám je předali k registraci! 
Čím více nás bude, tím lépe! 
 
Děkujeme za spolupráci :-)  

Markéta Chmelová 

PRÁZDNINY V NOE 

 

14. – 18. 7.   příměstský tábor pro předškolní děti 4 – 7 leté – I. turnus   (1 250 Kč) 

21. – 25. 7.   příměstský tábor pro předškolní děti 4 – 7 leté – II. turnus  (1 250 Kč) 

28.7. – 1. 8.  anglický příměstský tábor s rodilými mluvčími  
ADVENTURE ON TREASURE ISLAND pro děti 1. – 5. třídy ZŠ   (1 300 Kč) 

18. – 22. 8.  zážitkový příměstský tábor pro děti 2. – 5. třídy ZŠ   (1 000 Kč) 

TÝM PIKSLA PARDUBICE ZVÍTĚZIL V LETOŠNÍM ROČNIKU KAHL. 

BLAHOPŘEJEME 

SPO RT  
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HUD BA  

V minulé části jsme se stručně  zastavili u životní 
pouti W. A. Mozarta a dnes pohlédneme na jeho 
chrámovou hudbu, mající v kontextu celého díla 
mimořádný význam. Mozart ji komponoval zcela v 
duchu linie vytyčené Josefem Haydnem a ke konci 
života vytvořil několik nepřekonaných děl. Že s 
kompozicí duchovních skladeb začal již ranném 
věku je nasnadě, měl k ní totiž nejblíže. Otec byl   
dvorním skladatelem a vicekapelníkem salcbur-
gského arcibiskupa a Mozart byl jako třináctiletý 
jmenován koncertním mistrem jeho kapely. Již rok 
před tím roku 1768 ale zkomponoval Missu brevis 
G dur K.49 (K - Köchelův seznam). V tomto, ještě 
nevyhraněném, ale hudebně velmi 
okouzlujícím díle, můžeme zaslech-
nout jak dětsky nevinnou hudbu, tak i 
projevy budoucího Mistra. Mše byla 
již dvakrát provedena i naším chrá-
movým sborem a rádi se k ní znovu 
vrátíme, podobně jako k Misse brevis 
C dur K. 259 – Orgelsolomesse z 
roku  1776 – prodchnuté velmi vy-
spělou osobitou skladatelskou inven-
cí a brilantním kompozičním stylem 
dvacetiletého autora. Celkem napsal 
Mozart 20 mší, z nichž nejproslulejší 
jsou – Krönungmesse C dur 
(Korunovační) K. 317, nedokončená 
- k vlastní svatbě psaná Mše c moll 
K. 427, silně odrážející  Mozartův hluboký obdiv k 
hudbě G. F. Händela a J. S. Bacha a konečně 
Requiem d moll K.626. O posledně jmenované 
skladbě bude ještě řeč. Mimo dvaceti mší, které 
prostupují celým uměleckým vývojem skladatele, 
zkomponoval Mozart ještě 15 chrámových sonát 
pro různá obsazení s dominujícími varhanami, 
offertoria, litanie, nešpory, trojí Regina coeli a sbo-
rová i sólová moteta. Na tomto místě nelze opome-
nout překrásné moteto pro sólový soprán a or-
chestr Exultate, jubilate K.165 a  moteto Ave 
verum corpus pro sbor, smyčce a varhany K. 618.  
Poslední Mozartovo dílo Reguiem d moll K. 626  
vznikalo těsně před smrtí a jeho vznik je opředen 

řadou legend a dohadů. Zpravidla je zmiňován ja-
kýsi tajemný návštěvník, objednávající mši pro 
svého neznámého pána, navíc je tato teorie opírá-
na i o dopis – podvržený – Lorenzu da Ponte, v 
němž Mozart sděluje, že si píše pohřební mši pro 
sebe. Skutečnost bude spíše prozaičtější. Utaje-
ným objednavatelem byl hrabě Walsegg – 
Stuppach, velmi bohatý amatérský muzikant, jenž 
chtěl Requiem vydávat za své dílo při mši za ze-
snulou choť. Prostředníkem mohl být Mozartův pří-
tel M. Puchberg, který v paláci hraběte bydlel. Za  
skladbu  nabídl sumu 400 zlatých, což bylo stejně 
jako dříve za operu Figarova svatba. Mozart 

Requiem komponoval asi od srpna 
až do smrti  5. prosince 1791. Udává 
se, že dílo dokončil do 7. části - 
Lacrimosy a z ní ještě fragment 8 
taktů. Po Mozartově smrti skladbu 
dokomponoval na základě vlastních 
Mozartových poznámek jeho žák 
Franz Xaver Süssmayer. Dokončení 
díla se věnoval s nesmírnou pečli-
vostí a pietou a dosáhl tak věrné hu-
dební podoby a takové výrazové 
hloubky, jaké podle pozdějších bada-
telů nedosáhl v žádné ze svých 
vlastních kompozic. Mozartovo 
Requiem  může být svou závažností 
a uměleckým sdělením srovnáváno 

pouze s takovými díly jako je Requiem A. Dvořáka 
nebo G. Verdiho.  
Celé Mozartovo duchovní dílo přineslo do liturgie 
hudbu vyjímečné duchovní i umělecké hodnoty a 
snad vyjma skladeb nejrozsáhlejších je plně aktu-
ální i v současné pokoncilní lirurgii. 

Jiří Kuchválek, regenschori 
————————————— 

Poděkování všem členům chrámového sboru, kteří 
se zúčastnili farního zájezdu na mši svatou do TV 
Noe do Ostravy za obětavou službu a společen-
ství. Účinkování sboru při liturgii se velmi líbilo. Též 
jménem sboru děkuji i P. Antonínovi Forbelskému  
za duchovní vedení i výbornou organizaci. 

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY 

MISTŘI VRCHOLNÉHO KLASICISMU 2. ČÁST 

ZA OTTO NOVÁKEM. 

12. listopadu 2013 odešel na věčnost legendární varhaník Otto Novák (1930 – 2013). Pražský rodák, 
studoval varhany u dvou vynikajících varhaníků – Jana Hlucháně, působícího v Emauzském klášteře a 
u sv. Ignáce a svatovítského Antonína Jandy. Přes padesát let působil na pražských kůrech, přede-
vším 32 let v katedrále sv. Víta, po svém učiteli A. Jandovi a souběžně na kůru u sv. Jakuba jako vyni-
kající doprovazeč a spolupracovník dirigenta Josefa Hercla se sborem Cantores pragenses. Způsob, 
jímž jako varhaník sloužil liturgii byl naprosto výjimečný a pro každého varhaníka bylo snem jej slyšet 
při liturgii naživo. Otto Novák byl proslulý svými všestrannými improvizačními schopnostmi, přičemž 
nestavěl na odiv techniku ani efekt hry, ale dokázal se sjednotit s liturgickým konáním. Z vlastní zkuše-
nosti mohu říci, že přinášel vnímavým posluchačům nevšední duchovní a umělecký zážitek. Ať mu Pán 
odplatí za jeho službu a díky za jeho život. 
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Kostel  
sv. Bartoloměje 

Kostel  
sv. Jana Křtitele 

Kostel sv. Václava 
(salesiánské  

středisko) 

Kostel Zvěstování 
Panny Marie 

Kostelíček (řeckokatolické  
bohoslužby) 

Kostel sv. Václava  
(Rosice n. L.) 

Kostel sv. Jiljí 
(Pardubičky) 

Kaple Narození 
P. Marie (Svítkov) 
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R ŮZNÉ  

KA LEND ÁŘ  

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy 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 

KŘÍŽOVÉ CESTY - VELKÝ PÁTEK 2014 

  MÍSTO ČAS POZNÁMKA 

1 
SPOJIL (v ulici  
Na Strejčku 159) 

9:00 
pro rodiny s dětmi - po asfaltové 

cestě ke kapličce 

2 
KUNĚTICKÁ HORA 

(parkoviště) 
20:00 

pro všechny - po asfaltové cestě  
k vyhlídce 

BLAHOPŘEJEME 

NAROZENINY 

18.04. 
Mons. Josef Kajnek 

SVÁTOST SMÍŘENÍ - PARDUBICE - VELIKONOCE 2014 

DEN ČAS MÍSTO ZPOVÍDÁ 

PONDĚLÍ 14:00 - 16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Radek MARTINEK 

14. dubna 16:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín FORBELSKÝ 

ÚTERÝ 08:00 - 10:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín SOKOL 

15. dubna 10:00 - 12:00 kostel sv. Bartoloměje P. Jaromír BARTOŠ 

 12:00 - 14:00 kostel sv. Bartoloměje Mons. Antonín DUDA 

 14:00 - 16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Tomáš FIALA 

 17:00 - 18:00 kostel sv. Jana Křtitele P. Tomáš FIALA 

STŘEDA 17:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Radek MARTINEK 

16. dubna 18:00 - 20:00 kostel sv. Bartoloměje P. Tomáš FIALA 

 18:00 - 18:30 kostel sv. Václava (salesiáni) P. Josef TROCHTA SDB 

 18:00 - 19:00 kostel sv. Václava (salesiáni) P. Ondřej MATULA SDB 

PÁTEK 17:00 - 18:00 kostel sv. Václava (salesiáni) P. Ondřej MATULA SDB 

18. dubna 17:00 - 18:00 kostel sv. Václava (salesiáni) P. Josef TROCHTA SDB 

(změna zpovědníků vyhrazena) 

A K C E  

Ne 13.04. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   

  Sbírka: "Potřeby diecéze"   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 14.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 14:00 - 18:00 

Út 15.04. Přijímání intencí na měsíc květen farní kancelář od 08:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

St 16.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Kající bohoslužba s adorací kostel sv. Bartoloměje 18:45 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Václava - sales. 

18:00 - 20:00 
18:00 - 19:00 

Čt 17.04. Zpovědní den kostel sv. Václava - sales. 17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 18.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 

So 19.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:30 hod. 

  Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00 - 18:30 

  VIGILIE kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Václava - sales. 

kostel sv. Jana 

19:00 hod. 
21:00 hod. 
22:00 hod. 

Ne 20.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ    

  Žehnání pokrmů   

Po 21.04. Velikonoční pondělí   

St 23.04. Třídění známek fara 15:00 hod. 

Čt 24.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 25.04. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

So 26.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice - kostel - hradište 10:00 hod. 

Ne 27.04. Neděle BOŹÍHO MILOSRDENSTVÍ 
svatořečení papežů v Římě 

Řím  

Po 28.04. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Čt 01.05. 1. májová pobožnost / mše sv. klášterní kostel 17:30/18:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 02.05. Zpovědní den   

So 03.05. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Čt 08.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

St 14.05. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

  Třídění známek fara 15:00 hod. 

Čt 15.05. Přijímání intencí na měsíc červen farní kancelář od 08:00 hod. 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Čt 22.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 23.05. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  Noc kostelů   

Ne 25.05. Slavnost 1. svaté přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 

St 28.05. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Čt 29.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 31.05. 12. den rodin a den dětí salesiánské středisko  

Ne 01.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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 


