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elkou slavností Seslání 
Ducha svatého jsme i v 
naší farnosti završili ve-
likonoční dobu. Pro nás 
však nic nekončí. Ba 

naopak. Je třeba využít všeho, co 
nám svět nabízí, abychom dokázali 
být Božím obdarováním pro všech-
ny, s nimiž se na svých cestách 
setkáváme. Letní prázdninový čas 
nám umožňuje na čas 
opustit své domovy 
a procestovat 
kus světa, který 
sám je pro nás 
rovněž velkým 
darem. Je dob-
ré procházet 
světem, zkou-
mat všechno a 
toho dobrého se 
držet. Od modlit-
by a duchovního 
života však vol-
no nemáme! 
Bohoslužba je 
pro vnímavého 
člověka srozumi-
telná vždycky, i 
když nás na první 
pohled dělí jazy-
ková bariéra. 
Všude vnímejme, co je opravdu 
důležité! 

Křesťanská bohoslužba je liturgií 
světla, je cestou, na které se setká-
váme s Bohem, s lidmi, ať už živý-
mi nebo mrtvými, se světem i s inti-
mitou, s radostí i bolestí. Setkává-
me se při ní i se sebou samotnými. 
"Nechte mě dojít čistého světla; až 
tam dojdu, bude ze mě pravý člo-
věk" napsal sv. Ignác z Antiochie 
už počátkem 2.století, popsal tak v 
krátkosti liturgii svého života i reali-
tu své vlastní oběti. Jednotu viditel-
ného i neviditelného světa zcela 
osobitým způsobem vyjadřujeme i 
svým vlastním bohoslužebným ko-

náním, gesty a postoji těla, stejně 
jako směřováním duše k duchovní-
mu i skutečnému středu slavícího 
křesťanského společenství - k oltá-
ři. Liturgie církve od nepaměti vyu-
žívá různých výrazových prostřed-
ků, aby vstoupila pravá radost do 
lidského srdce prostřednictvím 
všech lidských smyslů, nejen zcela 

pochopitelného zraku a sluchu, 
ale i chuti (chléb a víno svátost-

ných způsob), hmatu (gesta 
smíru - objetí či podá-

ní ruky) a dokonce 
i čichu... (vůně 
kadidla a my-
rhy). Evangelis-
ta Jan na zá-
věr prologu 

svého evange-
lia dodává: 
"Spatřili jsme 
jeho slávu, slá-
vu jakou má od 
Otce jednoro-

zený Syn, plný 
milosti a prav-
dy..." (J 1,14b). 
Liturgie je slá-
vou Boží zde na 

zemi, je slávou i člo-
věka, který se k Bohu 
pozvedá...  

Bohoslužebné konání je nej-
vyšším stupněm odpovědi na po-
volání člověka ke spáse a štěstí, 
kterého je schopen. Svobodná, 
bezúčelná "hra před Boží tváří" po-
siluje z naší strany pouto se sku-
tečným životem a se skutečnou 
realitou... Svatý Irenej z Lyonu, 
mučedník a velký obhájce víry vy-
slovuje jednoduchou pravdu: "Bůh 
nikoho nepotřebuje", ale k tomu 
dodává "těm, kdo potřebují jeho, 
nabízí své společenství." Proto od 
počátku svých dějin si člověk chrá-
ní místa modlitby - místa, odkud 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 
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aspoň na zlomek vteřiny zahlédl věčnost a pocho-
pil smysl a velikost svého vlastního života, jedineč-
ného božího daru. Staví chrámy, aby byly všem 
lidem majáky na cestě, aby jako svítilny ukazovaly 
lidem cestu k životu. Staví je jako jistotu v rozbou-
řeném moři, jako místo bezpečí v neklidném světě.  

On sám, ale nic z toho nepotřebuje. "Těm, v 
nichž nalezl zalíbení, vykreslil jako architekt plán 
díla spásy: těm, kteří nevěděli v Egyptě kudy kam, 
se sám stal průvodcem na cestě, těm, kteří se na 
poušti bouřili, dal příhodný zákon, těm, kteří vstou-
pili do zaslíbené země, se postaral o patřičné dě-
dictví a všem, kteří se vracejí k Otci, zabíjí vykrme-
né tele a dává přinést nejlepší oděv... Tak mnoha 
způsoby mistrně komponuje lidstvu symfonii spá-

(Pokračování ze stránky 1) sy" (sv. Irenej). Naše bohoslužba nemá být jen 
dobrá a pravdivá (srov. J 4,24), ale také krásná. 
Protože je určena Bohu. Vždyť koneckonců Bůh je 
zdrojem veškeré krásy, viditelné i neviditelné. 

Chrám naplněný krásou, plný života a modlitby, 
je přirozeným vyústěním lidských dějin. Je tím ne-
jdokonalejším předobrazem, který máme. Starý 
Izrael se opakovaně snažil žít v boží bázni. Učil se, 
jak Bohu sloužit. Nový směr a mnohem širší obzo-
ry však nám ukázal Kristus. Dal nám sebe, aby-
chom skrze něho měli přístup k Otci. Od té doby se 
jako lidé musíme snažit být věrní. Pomocí předob-
razů jsme vedeni ke skutečnosti, pomocí tělesného 
k duchovnímu a pomocí pozemského k nebeské-
mu. 

P. Radek Martinek 

NA ÚVOD 

V neděli 25. května na 6. neděli velikonoční pro-
žila naše farnost v kostele svatého Bartoloměje 
velikou radost. 25 dětí přijalo poprvé Ježíše 
v Eucharistii - bylo to 17 děvčat a 8 chlapců. Děti s 
rodiče se připravovaly na tuto krásnou událost již 
od února na společném setkávání. Připravovalo se 
27 dětí. Mikuláš Kalousek onemocněl, tak si prožil 
slavnost Prvního svatého přijímání solo v kostele 
Zvěstování Panny Marie v neděli 8. 6. 2014 a dru-
hý chlapec Ondřej Machatý byl z farnosti Holice. 

Mši celebroval P. Antonín společně s P. Rad-
kem. V obětním průvodu děti přinesly i peníze, kte-
ré samy našetřily pro chudé děti. Výtěžek 412 Kč 
bude zaslán na účet Papežských misijních děl. Dě-
tem patří veliké díky! Po skončení slavnosti jsme 
se společně vyfotografovali a slavnost byla zakon-
čena hostinou - agapé pro všechny (díky zákus-
kům a občerstvení, které přinesli rodiče).  

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podí-
leli na průběhu slavnosti, zvláště rodičům přijímají-
cích dětí, paní Marčíkové a kaplanům za výzdobu 
kostela, schole z klášterního kostela, M. Beranovi 
a paní Tenglové, kteří doprovázeli slavnost svým 
nádherným zpěvem a hudbou, fotografovi Václavu 
Pecnovi a také ženám, které připravovaly pohoště-
ní a všem kteří pomohli uklidit. Dobrý Bůh nám do-
přál počasí slunečné a teplé, i když v týdnu to vy-
padalo na kožich.  

Den před slavností mohly děti také poprvé zažít 
radost z „odložení“ svých hříchů u Ježíše při slave-
ní svátosti smíření. V kostele měly vystavené své 
tablo ozdobené motýly - protože každé dítě je jiné, 
nádherné a milované Bohem a jediné Bůh ví, k ja-
ké nádheře je povoláno. Fotografie na tablo připra-
vil P. Antonín Forbelský.  

Katechetky Irena Zbrojová a Zuzana Petrášová 

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 2014 
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9. POUŤ RODIN 

Milé rodiny,   
první zářijovou sobotu 6. září se bude konat 

v pořadí již 9. Pouť rodin pardubické farnosti. Letos 
budeme putovat do poutního místa Dřízna u Pře-
pych, kde se nachází kaplička Nanebevzetí Panny 
Marie. Společně s našimi duchovními otci poděku-
jeme za vše, co jsme prožili o prázdninách a po-
prosíme o ochranu a pomoc do nového školního 
roku. Mše svatá začne v 10 hodin, následovat 
bude tradiční program - výlet do nejbližšího okolí, 
opékání buřtíků…  

Těšíme se na rodiny, prarodiče s vnoučaty i na 
ty, kterým již děti odrostly . 

Podrobnější informace budou během srpna na 
letáčcích v kostele a na internetových stránkách 
naší farnosti.  

 
POUTNÍ MÍSTO DŘÍZNA 

 
Ze vsi Přepychy nedaleko Opočna vede stezka 

příjemným lesním údolím, podél potůčku Dřízna, 
až k nevelké mýtince, skrývající poutní místo s 
kaplí Nanebevzetí Panny Marie a lesní křížovou 
cestou.  

V lese obklopujícím Dřízenské údolí vyvěrá silný 
pramen vody, který odolává i dobám velkého su-
cha. Díky tomu mu lidé začali přisuzovat zvláštní 
poslání, a někteří i léčebné účinky. Právě on byl 
důvodem k založení poutního místa. Poblíž prame-
ne stával kdysi dřevěný kříž, podle něhož byl poz-
ději pojmenován pramen i celé místo - Křížovka. 
Nad pramenem, jehož vodě jsou připisována ně-
která zázračná uzdravení, býval na kmeni habru 
zavěšen obrázek Matky Boží s Jezulátkem 
v náručí. O obrázku se vypráví,  že ho sem zavěsil 
ruský důstojník, který se po otírání očí vodou ze 
studánky zbavil slepoty. Okolo pramenu byl pozdě-

ji na jeho ochranu vystavěn kolem roku 1850 dře-
věný roubený přístřešek krytý šindelem. Později 
původní přístřešek nahradila klenutá kamenná 
lurdská jeskyňka ke cti Panny Marie, která chrání 
sochu Panny Marie Lurdské. 

V roce 1888, u příležitosti 40. výročí panování 
císaře Františka Josefa I., vznikl návrh na stavbu 
kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské.  Vysvěcení 
kaple proběhlo 15. září 1889. Se stejným datem je 
spojováno i pojmenování poutního místa Dřízna. 
V roce 1891 přibyla ve stráni nad údolím křížová 
cesta se čtrnácti zastaveními, zakončená Božím 
hrobem vytesaným ve skále. Dřízenské údolí,  stej-
ně jako ostatní poutní místa, přináší přícho-
zím  požehnání a milosti pro duši i tělo. Zdejší 
poutní místo bylo každoročně hojně navštěvované. 
Poutníci sem přicházeli v početných prosebných 
průvodech téměř ze všech farností v kraji.  

Od 70. Let 20. století nastalo pro Dřízenské 
poutní místo těžké období, doprovázené postup-
ným úpadkem a devastací areálu.  K obnově moh-
lo dojít až po pádu komunistického režimu v roce 
1989. Ve farní kronice se zachoval zápis, který je 
přáním o zachování odkazu předků:  

"První přání je, aby toto posvátné místo, které 
bylo vybudováno usilovnou prací a velkou oběta-
vostí nezpustlo, ale spíše se stále zvelebovalo. 
Druhé přání, které vychází z hlouby duše je, aby 
toto posvátné místo přinášelo požehnání pro celý 
kraj a bylo na přímluvu Matky Boží pomocnice 
křesťanů nevyčerpatelným zdrojem milostí na duši 
i na těle. Třetí přání pro ty kdo na toto místo při-
jdou a s neomezenou důvěrou k Bohorodičce a 
celé svaté rodině budou zbožně prosit, aby byli 
vyslyšeni a po celý svůj život aby pociťovali ochra-
nu, ale zvláště aby byli ochráněni ode všeho zlého 
v hodince své smrti, na přímluvu Panny Marie Dří-
zenské." 

Koncem 90. let bylo poutní místo díky darům a 
sbírkám a za pomoci mnoha dobrovolníků oprave-
no a v roce 2002, před svátkem Růžencové Panny 
Marie, nově vysvěceno. Opět se zde rozezněly 
modlitby a mariánské písně mnoha věřících, které 
místo navštěvují. 

Pavla  P. 
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PRÁZDNINY 2014 -  ZMĚNY PROGRAMŮ  

Poslední květnovou sobotu se v Salesiánském 
středisku v Pardubicích uskutečnilo již dvanácté 
setkání rodin pardubické farnosti spojené s dět-
ským dnem. Hosty a zároveň přednášejícími 
v dopoledním programu, byli manželé Iva a Jiří Rů-
žičkovi. Věnovali se tématu: „Naplňovaní potřeb.“ 
Bylo to velmi milé setkání a zamyšlení se nad po-
třebami muže a ženy v manželství, nad jejích 
uspokojováním, o tom, které hodnoty jsou důležité 
pro ženu, které pro muže, na kterých se zakládá 
vztah.  

Mezi tím, co si dospělí v klidu vyslechli přednáš-
ku a zapojili se do diskuze, byla pro děti připravena 
spousta zajímavých her a soutěží, při kterých si 
mohly mezi sebou změřit své sily a dovednosti a 
zároveň si pořádně zadovádět. Nakonec byla sna-
ha soutěžících po zásluze odměněna něčím slad-
kým na zub a drobnými balíčky. 

V poledne se již všichni těšili na oběd, přišel 
vhod výborný řízek s bramborami. Siestu po obědě 
trávil každý po svém – buď přátelským popovídá-
ním, odpočinkem nebo sportováním. Po té nás če-
kal odpolední program. Jak se již v minulých letech 

stalo dobrým zvykem, přišla ke slovu i kultura v 
podání ochotníků - vystoupili již osvědčení herci 
Zdeněk Nejezchleb a Jirka Petráš alias Pejsek a 
Kočička, Janka Nejezchlebová jako vypravěčka a 
také Tomáš Kučera. Do hry se aktivně zapojili i 
diváci, takže se výborně bavili jak malí, tak velcí. 
Děti si vyzkoušely, jak se suší prádlo na žebříku. 

Společně jsme pak oslavili mši svatou, při které 
jsme děkovali za naše rodiny. 

Po mši bylo losování dárků z odevzdaných při-
hlášek. Vylosovaní šťastlivci se mohli těšit 
z pěkných cen.  

Odpoledne patřilo sportu – fotbálku a přehazo-
vané, různým jiným hrám, přátelským setkáním a 
rozhovorům, opékání buřtů a palačinkám. 

Každý si na setkání jistě našel „to své“ a záro-
veň jsme celý den prožili v krásném společenství. 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organi-
zaci a přípravě celého setkání, manželům Růžičko-
vým za zajímavou přednášku, Janě a Zdeňkovi 
Nejezchlebovým, skautkám a dobrovolníkům 
z mládeže za organizaci programu pro děti, P. An-
tonínovi, Vaškovi a Pavle Pecnovým za zajištění 

všech věcí, Bohušovi 
Šlégrovi, Jirkovi Pe-
trášovi a všem že-
nám na recepci, 
ochotným mamin-
kám za napečení 
koláčů, pomoc 
v kuchyni, saleziá-
nům za zázemí, 
všem malým i vel-
kým hercům a v ne-
poslední řadě i Bohu 
za krásné počasí, 
které bylo přesně 
takové, jaké jsme 
potřebovali. 

Zuzana Petrášová 

XII. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

PO DOBU PRÁZDNIN:  

 nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele    
  (první mše svatá bude v neděli 31. srpna v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb) 

 nebudou bohoslužby v nemocnici v kapli (Oáze)    

 nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele 

 změna času otevření kanceláře na faře:  

 Pondělí - pátek  09:00 - 11:00     14:00 - 16:00  

 po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté  
  v kostele sv. Jana Křtitele   
  (první mše svatá bude ve středu 1. října v 12:00 hod.) 

 farní kavárna během měsíce července nebude (poslední bude 29. 6. a první 8. 8.) 
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Je pravidlem, že před prázdni-
nami dochází v některých far-
nostech diecéze ke změnám. 
Letos se to týká také naší far-
nosti:  
 

Od 1. 8. je P. Tomáš Fiala  
ustanoven administrátorem  

ve Světlé nad Sázavou  
a administrátorem excurrendo 

v Číhošti  
 

Tomášovi děkuji za dva roky, 
které v naší farnosti působil. Za 
jeho všechny pastorační aktivi-
ty, zvláště za ministranty a také 
za službu s květinové výzdoby, 
především kostela sv. Bartolo-
měje.  
 
V novém – samostatném místě 
– mu přeji a vyprošuji Boží po-
moc a Dary ducha svatého. 

Od 1. 7. je ustanoven k jáhenské službě v Pardubicích Filip Dušek 
 
Filipovi přeji a vyprošuji, aby se v naší farnosti brzy rozkoukal a 
zapojil se plně do pastoračních aktivit. 

P. Antonín 

LOUČENÍ – VÍTÁNÍ… 

ČAS OD ČASU SI ODPOČINOUT… 

 
Příroda je nám dána také k obdivu a kontemplaci. Udělejte si na ni čas! Nešetřte jím!  

Přijímejte i námahu a únavu, když pronikáte do obtížně přístupných míst. 
(Jan Pavel II.) 

 
Moji drazí farníci, 
na konci školního roku, kdy jsme mohli zvláště v posledních týdnech prožívat  
mnoho slavností a setkání, bych chtěl moc poděkovat za Vaši spolupráci,  
které si opravdu vážím. 
 
Děkuji:  
 všem mým nejbližším spolupracovníkům za podporu a spolupráci 
 všem akolytům i ministrantům za jejich službu u oltáře 
 katechetkám za jejich službu při předávání pokladů víry 
 klášterní schole i schole Martina Berana za jejich službu při liturgii 
 chrámovému sboru, který zvláště v posledních týdnech často doprovázel slavnosti  

v kostele sv. Bartoloměje 
 všem varhaníkům, kostelníkům i těm, kteří se v našich kostelích starají o květiny a úklid 
 všem pořadatelům a služebníkům při Noci kostelů 2014 
 všem pořadatelům a služebníkům při XII. Dne rodin a Dne dětí 
 všem pořadatelům a služebníkům při Slavnosti Těla a Krve Páně 
 všem ostatním, kteří svojí poctivou službou sloužíte Bohu i naší farní rodině 
 
 osobně děkuji vám všem za vaše blahopřání a dary k mému výročí kněžství, jsem zde rád a rád 

jsem mohl společně s vámi děkovat za své rodiče i chválit Pána za jeho milosti, kterými provází 
naše osobní cesty. 

 
Do nastávajících dní vám pohodu přeje a žehná 

P. Antonín 
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V rámci cyklu Pondělních večerů nás navštívil 
P. Vladimír Slámečka a přednesl přednášku s ná-
zvem „Svátost smíření v proměnách tisíciletí“. Z 
přednášky uvádíme velmi zhuštěný zápis. 

Svátost smíření je v dnešní době, alespoň na 
Západě, v krizové situaci, lidé ke svátosti smíření 
takřka nepřistupují. Jen výjimečně. U nás je situa-
ce o poznání lepší. Pro porozumění této situace je 
dobré podívat se do historie vývoje této svátosti. 

Svátost smíření je ustanovena Kristem Pánem a 
byla už od počátku chápána jako možnost odpustit 
hříchy, spáchané po křtu. Zpočátku neexistovala v 
církvi žádná tradice a lze se domnívat, že rámcem 
pro ritualizaci svátostného smíření se stala tradice 
židovská.  

V dějinách svátosti objevujeme tato období:  
1. – 6. stol.: jednorázové ve-

řejné pokání (tzv. antická peni-
tence) 

Nejstarší praxe připouští 
podstoupit pokání jen jednou 
v životě, a to jen v případě nej-
těžších hříchů, kterými byl dob-
rovolný odpad od víry, dále 
vražda a cizoložství. Biskup 
nejprve přijímá vkládáním ru-
kou kajícníka do stavu kajícní-
ků. Hřích se vyznává biskupovi 
a ten rozhodne o délce a typu 
pokání. Rozhřešení pak přichá-
zí až po vykonání dlouhého a 
náročného pokání.   

7. – 12. stol.: vznik častější 
neveřejné zpovědi (tzv. tarifová 
penitence) 

Rozvíjí se tak soukromé svátostné pokání, které 
se stává - na rozdíl od dosavadní praxe - paradox-
ně prostředkem duchovního růstu. Kněz (už zdale-
ka ne jen biskup) udělí kajícníkovi nejprve rozhře-
šení, a teprve potom kajícník koná pokání. Dobu a 
způsob pokání určuje kněz na základě 
„ohodnocení“ vyznaných hříchů. 

12. stol. – Trident: Teologická interpretace osob-
ní neveřejné zpovědi (tzv. středověká penitence) 

Teologové promýšlí u každé svátosti dva prvky: 
materie a forma a přesně je vymezují. Materií 
jsou úkony kajícníka ( lítost, vyznání hříchů a před-
sevzetí), formou je rozhřešení. Průběh zpovědi je 
působivý a pro kajícníka zároveň pokořující. Povin-
nost pravidelné zpovědi, ve které kajícník opakuje 
stále tytéž hříchy přináší patřičné pokoření, a to je 
považováno za dostačující trest za hříchy. Zpověď 
se stává „jízdenkou do ráje“; objevují se příběhy 
lidí, kteří se nevyzpovídali a jsou nyní v pekle. Ze 
svátosti, která byla před staletími určena jen 
nemnohým (nejtěžším hříšníkům), se najednou 
stává svátost, která je pro vydařený, tedy svatý 
křesťanský život, nezbytná.  

Trident – II. Vatikán 
Koncil v Tridentu upevňuje už tradiční vnímání 

svátostného smíření, svátost se stává mimořádně 
individualistickou. Objevují se zpovědnice, od roku 
1614 opatřené mřížkou, která odděluje prostor 
kněze od prostoru kajícníka, vkládání rukou kněze 
na kajícníka je už jen symbolické (a je tomu 
v podstatě tak stále, pokud se tento barokní náby-
tek ještě používá).  Zpověď se stává prostorem 
pravidelného duchovního vedení, nicméně častý je 
sklon k čistě právnímu vnímání svátosti bez oprav-
dové lítosti. K dalšímu vývoji svátosti již nedošlo, 
ale nacházíme v ní odraz všech novověkých ten-
dencí a sporů morální a spirituální teologie na Zá-
padě. Bezesporu v potridentské době se objevily 
příčiny krize svátostného pokání, jejichž „plody“ 

sklízíme podnes.  
II. Vatikán – dnes: hledáme 
způsob slavení svátosti smíření 
odpovídající potřebám doby. 
Kdybychom chtěli vyjádřit sa-
motnou podstatu reformy svá-
tosti smíření, museli bychom 
konstatovat, že podstata se 
pochopitelně nezměnila. Zůsta-
la ta definovaná Tridentem, 
nicméně koncilní otcové se po-
kusili naplnit ji novým duchem. 
Nade všechny pochyby je tento 
duch i duchem východní církve, 
odráží bohaté dědictví Otců 
obou větví křesťanské tradice – 
Západu i Východu. Nikoliv ex-
plicitně, ale implicitně, neboť 

duch Otců je zároveň duchem koncilu. Nemůžeme 
tak hovořit o novém pojetí svátosti, ale o její obno-
vě, o vyzdvižení toho nejlepšího, co tradice pro 
tuto svátost a celkově kající praxi poskytla. Není 
bez zajímavosti, že se zdaleka nemluví jen o svá-
tosti, ale o pokání jako celku a jeho významu 
v životě křesťana.  Pokání není vázáno jen na zpo-
věď, je ctností, která patří k základní výbavě kaž-
dého křesťana, ba každého člověka. Je centrální 
zvěstí morálních nároků evangelia.  Na tomto mís-
tě lze vysvětlit chápání hříchu a pokání, jak nám 
ho nabízí nejen koncilní otcové, ale celá praxe 
církve.  

——- 
 
Po přednášce následovala rozsáhlá diskuse, 

plná otázek a úvah, což dokladuje náš zájem o da-
né téma. Domnívám se, že by bylo třeba, abychom 
svátost smíření skutečně SLAVILI. Například čet-
bou nějakého úryvku z Bible a pak v tiché meditaci 
se pokusili porovnávat biblické pohledy se svým 
životem. Nakonec přinášet výsledek svého nahlí-
žení do zpovědi bez zbytečného sebetrýznění. 

Text přednášky upravil Jan Franc 

PONDĚLNÍ VEČERY 
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM V PARDUBICÍCH 

PŘEDPOKLÁDANÝ TÝDENNÍ ROZPIS KROUŽKŮ 2014/15 

ROZPIS KROUŽKŮ 

Florbal/Futsal (8 – 15 let) - pátek 15:00 – 16:30 hod. PZ 

Kytara doprovodná  
(pro mladší a začínající) 

den a čas bude upřesněn v září MH 

Stolní tenis (8 - 15 let) - čtvrtek 17:00 – 18:00 hod. JČ 

Klub pro rodiče s dětmi „Salíček“ středa   9:00 – 11:30 hod. KV 

Náboženství školáci (1. - 2. třída) pátek 13:00 – 13:45 hod. OM 

Náboženství pro starší (3. - 5. třída) pátek 14:00 – 14:45 hod. ZP 

Náboženství pro starší (5. - 6. třída) pátek 14:00 – 14:45 hod. OM 

Náboženství pro starší (7. tř. - SŠ) pátek 15:00 – 15:45 hod. OM 

Taneční kroužek - pátek 16:00 – 17:00 hod. AV 

Lukostřelba - 1x za 14 dní neděle 10:00 – 11:00 hod. JB 

Ministrantský kroužek - 1x za 14 dní neděle 10:00 – 11:00 hod. OM 

Scholla neděle   8:00 –   8:25 hod. MB 

Kulinářská neděle 1x měsíčně, neděle od 11:00 hod. JB, PZ 

Oratoř pro mládež (od 10 let) 1x měsíčně, neděle (pokr. kulinářské neděle) JB, PZ 

Poznávání Česka 1x měsíčně, sobota  celodenní výlet JB, PZ  

Dramatický kroužek (1. - 9. třída) čtvrtek 15:00 – 16:00 hod. OM 

Filmový klub 
poslední pondělí v 

měsíci 
od 18:30 hod. PZ 

DALŠÍ NABÍDNUTÉ DOBROVOLNÉ AKTIVITY 

Modlitební večery mládeže 1x měsíčně, (pátek) 18:30 – 20:30 hod.  JW 

Modlitební podpora JT není vázána na určitý den  

Mše pro rodiče s dětmi 1x neděle za 14dní    8:30 hod. OM 

Oratoř pro rodiny s dětmi 1x neděle za 14dní  15:00 – 17:00 hod. ML 

Setkání chlapů 1x měsíčně – čtvrtek 19:00 – 22:00 hod. JT 

Jednotlivé kroužky budou otevřeny v týdnu od 15. září. Přihlášky na jednotlivé kroužky, prosím, podejte 
buď přímo na středisko nebo elektronicky - e-mail: trochta@pardubice.sdb.cz, dotazy zodpoví  
Josef Trochta, tel.: 461 100 508, mobil: 777 754 531  
 

————————— 
 

Vysvětlivky - vedoucí kroužku:  
PZ – Petr Zdražil (Séťa), OM – Ondřej Matula, AV – Anička Veselá, JB – Josef Benák (Pepa),  
MB – Marie Benáková, JČ – Jiří Češík, KV – Katka Vejnárová, JW - Jiří Woclawek (Georg),  

ML – Martin Ludvík, JT – Josef Trochta, MH – Marián Hrdý, ZP – Zuzana Petrášová 
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VYCHÁZÍ NOVÝ BULLETIN  

V kostelích je v současné době volně k rozebrání 
nové číslo Bulletinu Centra Don Bosco, kde si čte-
náři mohou přečíst několik příběhů ze života mla-
dých lidí, které podporujeme a zároveň se dozví 
aktuální novinky z toho, co se u nás děje. Stále 
jsme vděčni za různé druhy pomoci. 
 

HLEDÁME POMOCNÍKY 

Aktuálně bychom uvítali 2 typy pomoci: 
Hledáme někoho na noční dozor v době kurzů 

v příštím školním roce (jedná se o nenáročnou 
placenou službu v době nočního klidu na DPP, 
celkem 7x2 noci o víkendech – zájemci nad 18 
let) 

Hledáme dobrovolníka/dobrovolnici (věk 17-25 let) 
na jeden běh Kurzů přípravy na život. Tato 
služba je dobrovolnická, ale velmi důležitá. Je 
to cenný zdroj praxe, zkušenosti a příležitosti 
k osobnímu rozvoji, zájemce podpoříme zaško-
lením a možností supervize. Kurzy probíhají o 
víkendech, je jich ve školním roce 7, ale je 
možné se domluvit i jinak. 

Ráda zodpovím jakékoliv další otázky, v případě 
nezávazného zájmu mě neváhejte kontaktovat!  
Za celý tým přeji pěkné léto! 

Monika Peterková, peterkova@dozivota.cz, 
734 435 254, www.dozivota.cz 

CENTRUM DON BOSCO SKM 

V sobotu 14. června jsme skautky a světlušky 
s našimi vedoucími byly na výletě v kostele sv. Ja-
na Křtitele v Podskále nedaleko Chrasti u Chrudi-
mi. Byla zde sloužená skautská mše. Mši sloužil 
páter Olda Kučera. Bylo nás přibližně 60 i s rodiči. 
Po mši jsme hrály hru, která byla na téma naší ce-
lotáborové hry Dva roky prázdnin. Spočívala v tom, 
že byly okolo kostela schované papírky a na nich 
bylo napsáno, co se v různých místnostech školy 
nesmí a může dělat - například v jídelně, tělocvič-
ně. Když jsme našly papírek, tak jsme si měly za-
pamatovat co nejvíce slov, doběhnout na stanoviš-
tě a napsat to do sešitu. Vedoucí nás při hře chyta-

ly a dávaly nám úkol, a když jsme ho nesplnily, tak 
jsme musely oběhnout kostel. Vedoucí byly chytré 
a tak nás někdy obklíčily a chytly nás.  
Při zpáteční cestě z Podskály do Vrbatova Kostel-
ce jsme hrály nálety a další hru k celotáborové hře. 
Tentokrát jsme měly za úkol zjistit popis a vlast-
nosti hlavních hrdinů knihy. Na nádraží ve Vrbato-
vě Kostelci jsme nastoupily do vlaku a frnk do Par-
dubic. 
Výlet se nám moc líbil a děkujeme vedoucím, že si 
pro nás vymyslely program a věnovaly nám čas.  

 Lucka S. 

SKAUTKY V PODSKÁLE 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ  

mailto:www@dozivota
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – 2014/15  

V novém školním roce 2014/15 bude zajištěna v 
naší farnosti výuka náboženství. Podrobné infor-
mace o jednotlivých skupinách a časech je na in-
ternetových stránkách farnosti, (www.farnost-
pardubice.cz). Zde naleznete též elektronickou při-
hlášku (preferujeme), klasické přihlášky budou od 
1. srpna k dispozici na stolku v kostele nebo na 
faře.  
 
Děti, které se již přihlašovaly předchozí rok, ne-
musejí vyplňovat celou přihlášku, stačí pouze jmé-
no, příjmení a skupinu, na kterou se přihlašují. 
Přesto je třeba se jmenovitě přihlásit z důvodu se-
stavování počtu dětí ve skupinách a „ladění“ času 
výuky.  
 

Příprava dětí k 1. svatému přijímání bude probíhat 
jako předchozí roky, zvlášť - mimo uvedený rozpis 
hodin, formou speciální katecheze. Příprava dětí 
(společně s rodiči) proběhne v období leden – kvě-
ten 2015. Podmínkou je, aby dítě mělo absolvová-
no alespoň 1 celý rok výuky náboženství, ideál-
ní věk je mezi 2. a 3. třídou. Podrobnosti budou 
uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2014. 
Rodiny, které projeví zájem o přípravu na přihlášce 
do náboženství, dostanou informace osobně, e-
mailem nebo poštou.  
 
Vlastní výuka na faře (Kostelní 92) začíná v týdnu 
od 8. září 2014, v salesiánském středisku začíná 
v pátek 19. září 2014. 

Zuzana Petrášová 

KATEC HEZE  

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – 2014/15  

PŘEDŠKOLÁCI 

 Čtvrtek 16:45 - 17:30 hod. A. Lukavská  (fara – farní sál) 

 Pátek 09:00 - 11:00 hod. 
od 3. 10. 2014 

K. Kučerová   (Spojil - 604 559 668) 

ŠKOLÁCI 

1. třída Čtvrtek 15:00 – 16:00 hod. I. Zbrojová  

1. - 2. třída Pátek 13:00 - 13:45 hod. O. Matula (Salesiáni - 732 536 873) 

2. třída Úterý 16:15 - 17:00 hod. M. Traxlerová  

3. třída  Úterý  15:30 - 16:15 hod. K. Kučerová  

3. - 5. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. Z. Petrášová (Salesiáni - 723 147 966) 

5. - 6. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. O. Matula (Salesiáni - 732 536 873) 

4. třída Středa 14:30 - 15:15 hod. Z. Petrášová  

5. třída  Pondělí  15:25 - 16:10 hod. Z. Petrášová  

1. - 6. třída Středa 15:30 - 16:30 hod. A. Forbelský (Mikulovice - 731 598 842) 

7. třída  Úterý  15:30 - 16:15 hod. F. Dušek  

7. třída - SŠ Pátek 15:00 - 15:45 hod. O. Matula (Salesiáni) 

8. - 9. třída Úterý 16:00 - 16:45 hod. A. Forbelský   

VLASTNÍ VÝUKA PROBÍHÁ:  

 Fara - Kostelní 92, Pardubice, tel: 466 769 260, 605 219 634, farpar@volny.cz 

 Salesiánské středisko - Zborovské náměstí 2018, Pardubice, tel: 773 600 085, 

sasm@pardubice.sdb.cz 

 Mikulovice škola - P. Antonín Forbelský, mobil: 731 598 842 

Začátek výuky: Fara - od 8. září, Salesiáni - od 19. září. 

Skupinky budou otevřené pokud bude min. 5 dětí. 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
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HUD BA  

Ludwig van Beethoven (16.12.1770 – 26.3. 1827) 
bývá často nazýván umělcem – titánem a dovršite-
lem dokonalosti instrumentální hudby. Dlužno po-
dotknout, že především pro své symfonie, smyčco-
vé kvartety a sonátová díla, v nichž otevřel nové 
obzory a zásadně ovlivnil celý příští vývoj hudby. 
Jeho lidský osud je cestou osamělého génia, jenž  
přesahuje svou dobu a přes veškeré uznání není  
za svého života pochopen. Beethovenovo dílo není  
zdaleka tak rozsáhlé jako Mozartovo, zvláště v ob-
lasti duchovní hudby. Schindler v Životopise L. van 
Beethovena píše: „Pouze dvou věcí se Beethoven 
ve vážných rozpravách nedotýkal a s vytrvalostí je 
opomíjel – Generálbasu (stará barokní kompoziční 
metoda) a náboženství.“ Přitom je známo, že byl 
osobností hluboce nábožensky cítící a jeho vnitřní 
myšlenkový svět formovalo i hluboké studium Plu-
tarcha, Goetha, Schillera i Kanta. Kompozičně vy-
šel ze svých učitelů Haydna a Salieriho, ale bouřli-
vý vývoj jeho talentu nedošel jejich pochopení. Mo-
zart si jej ale velmi vážil a dodával 
„...jednou o něm bude mluvit celý 
svět.“ Největší míru vzdělání do-
cílil osobním samostatným studi-
em a kompozicí. Velký vliv na 
něj mělo samozřejmě i soudo-
bé vídeňské hudební prostře-
dí. Solidní finanční zajištění, 
kromě vlastní pianistické kon-
certní činnosti, mu poskytli 
od roku 1809 knížata Josef 
František Lobkovicz, a Fer-
dinand Kinský, společně s 
Beethovenovým žákem arcivé-
vodou Rudolfem (později olo-
mouckým arcibiskupem). Šlo o 
roční rentu 4000 zlatých, pozdě-
ji znehodnocenou státním 
úpadkem. V té době již začal 
Beethoven pociťovat přízna-
ky počínající hluchoty vrcholí-
ci v roce 1819. Svá největší 
díla komponuje nejen hluchý, 
ale ještě v nelehké životní situ-
aci, kdy byl ustanoven poruční-
kem svého synovce Karla, což mu spolu s finanč-
ními starosti velmi ztrpčovalo život. Tuto krizi ale 
překonal nesmírnou silou své vůle a ducha, a to je 
také Beethoven, který k nám promlouvá v Symfonii 
č. 9 d moll „S Ódou na radost“, posledních smyč-
cových kvartetech, sonátách a v Misse solemnis. 
Duchovní skladby jsou v Beethovenově díle za-
stoupeny méně významným oratoriem “ Kristus na  
hoře Olivetské“ a překrásnou, nedoceněnou Mší C 
dur z roku 1807. Naprostým vrcholem se stala 

Missa solemnis D dur komponovaná v letech 1818 
– 1823 k nástupu přítele arcivévody Rudolfa 
Habsburského jako olomouckého arcibiskupa. To-
to veledílo lze srovnat pouze s Bachovou Velkou 
mší h moll. Přesahuje svými velikými provozovací-
mi nároky a subjektivním hudebním výrazem poža-
davky na liturgickou hudbu. Lze říci, že Beethoven 
při kompozici této skladby již ani nemyslel na prak-
tické užití, ale přináší zde svou uměleckou  a život-
ní výpověď.  

—————— 
 

Z ČINNOSTI CHRÁMOVÉHO SBORU 

KŮRU SV. BARTOLOMĚJE 

 

Na 4. neděli postní – Radostnou, proběhlo účinko-
vání při mši svaté v kostele sv. Václava v Ostravě, 
přenášenou televizí Noe. Pro závěr postní doby a 
Velikonoční svátky byly nastudovány některé nové 
skladby, především Missa Kyrie fons bonitatis 

(Pane, prameni dobroty) od J. Strejce. Dále se 
chrámový sbor podílel na liturgii Slavnosti 

Seslání Ducha svatého, Děkovné mši P. A. 
Forbelského 12. června, Slavnosti Těla a 

krve Páně a 30. června to bude ještě 
requiem k 650.výročí úmrtí Arnoš-
ta z Pardubic, celebrované kardi-
nálem D. Dukou. Zvláštní a pro 
nás všechny radostnou událostí 
bylo provedení mše J. Strejce 

Kyrie fons bonitatis při nedělní mši 
svaté 15. června v katedrále sv. Du-

cha v H. Králové, společně 
s chrámovými sbory z H. Králové 

a Vrchlabí. 
Provedení řídil V. M. Uhlíř 
ml. a za varhany usedl prof. 
V. Uhlíř st. Společné prove-

dení s téměř osmdesáti zpě-
váky, zaštiťované Společností 

Jiřího Strejce, bylo jistě pro 
všechny mimořádným duchovním i 

společenským zážitkem a inspirací 
v úsilí o zvelebování liturgické hudby. 

Myslím, že proběhlo zcela v duchu přání 
autora mše J. Strejce – „O vše, co je ušlechtilé, se 
musí usilovat. Proto společně usilujme, aby liturgic-
ká hudba byla co nejkrásnější.“ Rád bych touto 
cestou poděkoval před prázdninami všem členům 
našeho chrámového sboru a též všem našim var-
haníkům za jejich liturgickou službu a přeji všem 
hezké léto. 

Jiří Kuchválek 
regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 2 / 2014 

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – MISTŘI VRCHOLNÉHO KLASICISMU – 

3. ČÁST  LUDWIG VAN BEETHOVEN 
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ZPR Á V Y  Z  D IEC ÉZ E  

R ŮZNÉ  

POZVÁNÍ MEZI MINISTRANTY 

Páni kluci, nebojte se mezi nás přijít a posílit naše řady. Služba ministranta ne-
ní těžká, občas je i legrace. Pravidelné schůzky budou od září opět na faře 
každý pátek od 16:00 do 17:45 hod. Na schůzkách je i zábava. 
11. října bude jednodenní díecézní setkání ministrantů v České Třebové. Re-
zervujte si volno. 

Vim (Václav Metelka)  
Mobil 728 156 899 

MODLITBA ŘIDIČE 

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté oko.  
Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti 

a nedovol, abych někoho přejel. 
Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím, 

abych žádným svým skutkem nezničil 
nebo nepoškodil tento vzácný dar. 

Kéž vždy pomáhám každému,  
kdo mě potřebuje. 

Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba  
v nezřízené rychlosti. 

Kéž se vždy těším z krásy  
stvořeného světa. 

Kéž jedu svou cestou vždy klidně,  
vyrovnán, pln radosti  

a kéž bez nehody dojedu ke svému cíli. 
 

Pane, můj průvodce na mých cestách,  
pomáhej mi. 

Svatý Kryštofe, patrone motoristů, 
ochraňuj mne i mé bližní! Amen 

 
Dr. Luigi Stefani 

VIKARIÁTNÍ POUŤ ZA POVOLÁNÍ  

NA CHLUMKU V LUŽI  

6. ČERVENCE 2014 

Pořad poutních bohoslužeb: 

  8:00  celebruje P. Josef Hubálek, farář v Luži  
  9:30  celebruje P. Jiří Heblt, vikář chrudimský 
11:00  slavnostní poutní bohoslužbu celebruje J.  E.  Mons.  

Jan Vokál, biskup královéhradecký 
14:30  modlitba radostného růžence za povolání,  

vedou zástupci vikariátu Chrudim 
 Svátostné požehnání – P. Antonín Forbelský, vikář pardubický 



12 

KA LEND ÁŘ  

A K C E  V  M Ě S Í C I  Č E R V E N C I  A  S R P N U  

Ne 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla   

  Křest katechumenů kostel sv. Bartoloměje   9:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 30.06. Poslední polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 

  REKVIEM - arcibiskup Arnošt kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

St 02.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 03.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 04.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

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

Čt 10.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Út 15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 hod. 

Čt 17.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Čt 24.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne 27.07. Poutní pobožnost kaple sv. Anny 17:00 hod. 

St 30.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 31.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 01.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 02.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Čt 07.08. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Čt 14.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie klášterní kostel 18:00 hod. 

  Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 hod. 

Čt 21.08. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 22.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 24.08. Poutní slavnost  kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Čt 28.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 30.08. Národní pouť rodin Žďár nad Sázavou  

Ne 31.08. 1. mše pro děti - žehnání škol. potřeb potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

So 06.09. 9. Pouť rodin (farní) Dřízna (Opočno) 10:00 hod. 

Ne 14.09. Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

  Poutní slavnost Kokešov 15:00 hod. 

Ne 21.09. Svatobartolomějské poutní setkání farní dvůr 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 


