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 rámci církevního 
roku se přibližujeme 
- po době „mezi-
dobí“, kterou cha-
rakterizuje liturgická 
barva zelená – 
k barvě fialové, 

k době postní.  
Na počátku je před námi Pope-

leční středa. Den přísného po-
stu, den, kdy se setkáváme 
s myšlenkou pokání a obnovy. Je 
to příležitost buď „list“ otočit a říci 
si, že to je mi přece jasné… nebo 
nechat tuto skutečnost v srdci za-
pustit kořeny. V roce Národního 
eucharistického kongresu, který má 
téma: „Eucharistie – smlouva nová 
a věčná“ je to vskutku „bohatá“ na-
bídka. Je zde otázka: Hla-
dovět nebo se sytit? 

V tomto období se 
v naší farnosti začalo 
15 dětí připravovat na 
své první svaté přijí-
mání. Není pro nás, 
kteří jsme tuto 
slavnost prožili 
před desítkami let 
příležitost zamys-
let se v čase, kdy 
jsou přeplněné 
markety potravinami a lidí si někdy 
až rozcapeně vybírají na co mají 
chuť a na co ne,  opět zkusit jít k 
„prvnímu“ svatému přijímání? Jistě 
nejde o vnější tvář – oblečení, ale 
o pozici a stav mého srdce. Kolik 
času věnujeme výběru potravin 
s různým hlediskem: cena, kvalita, 
obsah surovin apod., a kolik času 
věnujeme tomu jedinému pokrmu, 
kterým je nám sám Pán. Jak je ve 
své podobě „jednoduchý“, tak jako 
v Betlémě – bezbranné dítě, ale 
přesto sám ŽIVOT, který se nám 
nabízí. Zde je jasně viditelný rozdíl 
mezi možným vnímáním pokrmu:  

 ten, kdo se chce SÁM nasytit 
podle svých „chutí“ se chová 
sobecky,  
 Vybíravě a často až bezo-

hledně, dobrovolně se vyčle-
ňuje… 

ten, kdo se stále učí více vnímat 
POKRM – TĚLO KRISTOVO 
jako znamení: 
 TĚLO KRISTOVO – dar vtěle-

ní a zároveň pokrm na cestu, 
dávající věčný život 

 TĚLO KRISTOVO – stávám 
se tím, KOHO přijímám, vytvá-
řím „communio“ – společen-
ství, vztah lásky 

 TĚLO KRISTOVO – svatý Pa-
vel říká: „Protože je to jeden 
chléb, tvoříme jedno tělo, i 

když je nás mnoho, neboť 
všichni máme účast na 

jednom chlebě,“ tedy: 
i když jsme rozdro-
beni, i když se tak 
často a snadno 

„drobíme“, přijmě-
me tento „drobek“ 
chleba, který nás 
sjednocuje. Stává-
me se tak všichni 
tím, co jíme: tělem 
Kristovým, církví. 

Církev se rodí z eucharistie. 
Zkusme možná právě v této 

„bohaté“ době nebýt „lhostejní“ 
k Božím nabídkám a tím pádem 
také k lidem kolem nás, jak nás 
vybízí ve svém Poselství pro postní 
dobu papež František. 

Vedle naší touhy se dobře najíst 
je zde také lákavá nabídka a výzva 
Žalmu 34, 9-10: „Okuste a vizte, 
jak je Hospodin dobrý, blaze člo-
věku, který se k němu utíká.“ 

K požehnanému prožití postní 
doby s tou „pravou chutí“ vám 
všem žehná 

P. Antonín 

www.farnost-pardubice.cz 

POSTNÍ DOBA – JAK „BOHATÁ“ A  

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TO VLASTNĚ JE? 
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V sobotu 17.1. 2015 se uskutečnilo tradiční du-
chovní setkání pro ženy a dívky v  Salesiánském 
středisku tentokrát s názvem: 
 

„SLYŠ DCERO A NASLOUCHEJ… 

 

Přišly jsme opět v hojném počtu (s maminkou při-
šel i malý Jeníček pobrukoval a díval se…), vy-
slechly jsme  přednášku sestry Lucie z komunity 
Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce, doplně-
nou o konkrétní poznatky členky rodiny Blahosla-
venství Magdy, prožily nádhernou Adoraci,  zatan-
čily si Biblické tance s modlitebními gesty a prožily 
i mši svatou k tomuto setkání. 
V přednášce mám sestra Lucie ukázala postoj Ma-
rie a Marty a odpověď Ježíše dle Lk 10, 38-42, 
Marta se snaží o vnější věci návštěvy, Marie usedá 
k nohám Ježíše. Marta si stěžuje a Ježíš odpoví-
dá: Marie si vybrala dobře, o to nikdy nepřijde.  
Modlíme se proto abychom poznaly a žily Ježíšovo 
učení a pravdu, jeho nikdy nekončící lásku a ná-
ruč. Nikdy se nenecháme zmást dnešní dobou me-
dií, zrychleným světem, manipulací či jinými věcmi 
pozemskými. Modlitba nás osvobozuje ode všeho 
co člověka odděluje od Boha. Chrání nás od malo-
myslnosti a otvírá lidská srdce Boží milosti. (sv. 
Jan Pavel II.) 
My jistě víme, že máme velký dar, že jsme mohly 
poznat lásku Ježíše. Přijímá nás takové jaké jsme 
a také nás učí. Mnohé z nás si uvědomují, že cesty 
cítěné jaké křivda jsou po té v porovnání 
v budoucnosti cestami správnými. 
Sestra Magda ve svém svědectví ukázala toto po-

dobenství na příkladu své osoby, cítila se jako  
Marie i Marta. Při svých každodenních povinnos-
tech modlitbu provedla jako střelnou, v autě či při 
jiných činnostech – vždy však s láskou. 
Biblické tance proběhly opět v krásné atmosféře. 
Biblický tanec - Jsem žena a děkuji za to, že jsem 
žena - je pro nás mnohé novou krásnou zkušenos-
tí a neseme jej v sobě. Dále jsme tančily tanec ra-
dosti atd. 
Při mši svaté jsme mohly v prosbě předat poznatky 
z celého krásného dne i vlastní prosby. 
Po mši bylo poděkováno otci Antonínovi i ostatním 
za organizaci, Salesiánskému středisku a také 
všem zúčastněným.  

7. DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ŽENY A DÍVKY 

Římskokatolická farnost v Pardubicích 
zve muže nejen naší farnosti na 

 

„SETKÁNÍ PRO CHLAPY“ 

 
na téma: 

 
"TŘI OBRAZY O CÍRKVI  

ANEB  

O NAŠEM SPOLEČENSTVÍ  

VÁŽNĚ I S HUMOREM"  

 
které povede  

  
P. David BOUMA (HK) 

 
Termín: Sobota 7. března 2015 

Místo: Salesiánské středisko SKM 
Pardubice – Zborovské náměstí 

 
Program setkání: 

09:30 – 09:45 Zahájení 

09:45 – 10:30 1. přednáška  

10:30 – 11:00 Přestávka   

11:00 – 11:45 2. přednáška  

11:45 – 12:00 Dotazy   

12:15 – 13:00 Mše svatá   

13:15    Oběd    

  Posezení v baru, šipky 

  možnost sportu tělocvična  

16:30   Závěr setkání 

 
Přihlásit se je třeba do 1. března 2015 

na www.farnost-pardubice.cz, 731 598 842. 
 

Oběd a občerstvení zajištěno,  
poplatek 150,- Kč.    
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Dne 6. února 2015 se v Hostinci U Kostelec-
kých v Černé za Bory uskutečnil už tradiční 
PIKSLA ples. Letošní ročník 
byl již 11. Do tance hrála opět 
tradiční skupina E.M.I.L. a by-
la připravena zajímavá a bo-
hatá tombola. Výtěžek z plesu 
je každoročně poskytnut na 
konkrétní dobročinný projekt – v 
letošním roce bylo adresováno Cen-
tru Dona Bosca. Je to už mnoho let, co 
se parta lidí rozhodla uspořádat ples 
pro celou farnost a tím umožnit lidem, 
aby se setkali ve společenství při 
tanci a zábavě. Proto bych chtěla 
poděkovat rodinám Luboše a 
Pavla Sedlákových, Demlo-
vým z Pardubiček, Ludvíko-
vým, Dařbujanovým a Bor-
ským. Tyto rodiny se věnují 
přípravě plesu a všechno 
ochotně připravují ve svém 
volném čase. Přeji hodně sí-
ly, nápadů a duchovní podpory 
do dalších ročníků.  

Zuzana Petrášová  

Jménem pracovníků Centra Don Bosco SKM 
chci poděkovat organizátorům "Piksla ple-

su",  který se konal v pátek 6. února 2015. 
Část výtěžku ve výši 3.020,- Kč věno-
vali na podporu naší práce. Centrum 
Don Bosco SKM je součástí celore-
publikového spolku Salesiánské kluby 
mládeže. Naším posláním je doprová-
zet mladé lidi z dětských domovů, 

pěstounské péče a ohrožených rodin do samo-
statného života. Ročně našimi programy pro-
jde zhruba 100 - 120 mladých lidí, z toho 
zhruba šedesáti z nich se věnujeme dlouho-

době a systematicky. Více informací je 
možné získat na www.dozivota.cz. Fi-

nanční částka, kterou jsme získali, 
bude použita na naši činnost v sou-

ladu s posláním. Skutečnosti, že si 
na nás organizátoři vzpomněli, 

si opravdu vážíme a vnímáme 
ji i jako významnou lidskou 
podporu. 

 Monika Peterková 

PIKSLA PLES 

Jediná stavební úprava v roce 2014 bylo restauro-
vání levé části pískovcového zábradlí severního 
schodiště kostela sv. Bartoloměje. Zato letos nás 
čeká oprava obložení u západního vstupu do kos-
tela sv. Bartoloměje, oprava opěráků, soklu a na-
vazujících omítek u kostela sv. Jana Křtitele a vý-
měna oplechování na druhé polovině střechy lodi 

kostela Zvěstování Panně Marii. 
Oprava v roce 2014 byla hrazena z Programu re-
generace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, přispělo Ministerstvo 
kultury ČR a Statutární město Pardubice.   
 
Přehled výdajů na opravu a zdroje financování: 

OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2014 

V lednu v kostele sv. Jana proběhlo již tradiční se-
tkání pardubických křesťanských církevních spole-
čenství v rámci týdne modliteb za jednotu křesťa-
nů. Setkání bylo velmi zdařilé – podařilo se vytvořit 
příjemnou, přátelskou, možno říct, přímo rodinnou 
atmosféru. Jistě k tomu hlavně přispěl předsedající 
jáhen Filip a to především svým organizačním a 
nekonvenčním přístupem. Jistě k tomu přispěl i 
evangelický kazatel pan František Plecháček vý-
borným výkladem evangelia o samařské ženě, kte-
rou oslovil Ježíš u Jákobovy studny. A myslím, že 
velký pozitivní podíl na tom měli všichni zúčastně-
ní, kteří nepřišli jen něco vyslechnout, ale přišli s 

ochotou se na celém setkání aktivně podílet. Svojí 
ochotou udělat jakýkoliv, i malý kousek práce, na 
programu večera se zapojili do společenství s 
ostatními. Společenství je přitom, jak víme, to, co 
při modlitebním setkání hledáme, jako podstatné. 
Vždyť Ježíš slíbil svoji přítomnost mezi těmi, kteří 
se shromažďují v jeho jménu. A tak myslím, že 
jsme jeho přítomností byli potěšeni a povzbuzeni. 
Jednota křesťanů, za kterou jsme se modlili, se tak 
v maličkém vzorku na chviličku ukázala i mezi ná-
mi a jistě nebude ztracena, pokud o její další po-
kračování budeme stát. 

Jan Franc 

PONDĚLNÍ VEČERY – EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 

objekt MK ČR 
město 

Pardubice 
vlastník celkem Kč 

restaurování pískovcového zábradlí severního scho-
diště kostela sv. Bartoloměje - levá část 

130 000,- Kč 2 000,- Kč 2 550,- Kč    134 550,- Kč 
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Skupinky tří králů začátkem roku opět procházely 
ulicemi s přáním štěstí, zdraví a dlouhých let. Lidé, 
které králové potkali a navštívili, byli velmi štědří. 
„Někteří lidé byli rádi, že jsme dorazili a volali i děti, 
ať se na nás jdou podívat a poslechnout si nás. 
Nejvíc mě ale potěšil jeden malý klučina, který nám 
přispěl ze svého kapesného. Bylo to od něj moc 
milé,“ shrnuje svoje zážitky dobrovolnice Jiřina Bo-

huňková ze Střední zdravotnické školy Pardubice. 
Ve většině obcí na Pardubicku vybrali koledníci 
více peněz než v roce 2014. V Pardubicích se jim 
podařilo shromáždit přes 267 tisíc Kč (o 45 tisíc 
více než loni). Celkově se v obcích, kde sbírku or-
ganizovala Oblastní charita Pardubice, vybralo re-
kordních 995 tisíc Kč (v loňském roce to bylo 844 
tisíc, předloni 680 tisíc). 
Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům za 
štědrost a solidaritu. Velké poděkování patří také 
všem koledníkům a dobrovolníkům z pardubické 
farnosti za pomoc při organizaci sbírky. Obdiv za 
vytrvalost si zaslouží zejména skupinka vedená 
Erikem Makúchem, která chodila v době konání 
sbírky koledovat skoro každý den. 
Darované peníze pomohou potřebným a nemoc-
ným především v regionu, kde se vykoledovaly. 
Největší část výtěžku použije Oblastní charita Par-
dubice na dokončení rekonstrukce objektu pro am-
bulantní odlehčovací služby pro seniory 
v Mikulovicích u Pardubic. Další prostředky budou 
vynaloženy na rozšíření týmu pro hospicovou péči, 
pomoc rodinám v nouzi a na humanitární pomoc 
do zahraničí. 
Patnáctý ročník sbírky doprovázela také řada akcí 
pro veřejnost i koledníky – triumfální jízda tří králů 
na koních, slavnostní zahájení akce na Pernštýn-
ském náměstí za přítomnosti pana biskupa Kajnka, 
benefiční koncerty, šachová simultánka a beseda 
o Kambodži v Domě techniky a závěrečný tříkrálo-
vý koncert v kostele sv. Bartoloměje. 
Více informací o Tříkrálové sbírce najdete na we-
bových stránkách www.pardubice.charita.cz a 
www.trikralovasbirka.cz. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 - PODĚKOVÁNÍ FARNÍKŮM 

HISTORIE O NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Děkuji dětem a rodičům, kteří se 
zapojili do nacvičování divadla, kte-
ré se hrálo na Farním adventním dni 
a také na Zahájení Třikrálové sbírky 
na Perštýnskem náměstí. Děti jsou 
moc šikovné a sama jsem je obdivo-
vala, kolik si dokážou zapamatovat 
textu. Letošní nacvičování bylo su-
per, protože se do něj zapojil i herec 
divadla v Pardubicích Josef Pejchal 
– celkem asi 6 neděl nacvičoval 
s dětmi divadlo. Jeho přístup byl las-
kavý a také náročný. Myslím, že děti 
si toho moc vážily a snažily se proto 
podat co nejlepší výkon. Kromě na-
cvičování mohly děti hlouběji pocho-
pit příběh, který hráli – O narození 
Jana Křtitele. Děkuji také katechet-
ce Irence Zdrojové a hlavně Pánu 
Bohu, že přálo i počasí a dalo se to 
hrát i venku v zimě.   ZP 
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Slavení mše svaté je 
velkým Božím tajem-
stvím. Mnohým z nás 
zůstává skryté. Přesto 
Bůh touží, abychom ho 
poznávali a našli v něm 
radost. Cesta k tomuto 
poznání není vyhraze-
na jen dospělým. Ježíš 
ví, že děti jsou schopny 
prožívat hluboké věci a 
vybízí své učedníky a 
tedy i nás, rodiče, kně-
ze, jáhny, katechety…, 
abychom k němu 
„maličké“ nechali přijít 
(srov. Lk 18,16).  

Nabízená pomůcka nám pomůže v plnění toho-
to poslání. Má podpořit děti, aby se naučily naslou-
chat hlásání Božího slova při mši svaté. Je vhodná 
pro děti přibližně od dvou do jedenácti let. Autorka-
mi pomůcky jsou Marie a Josefína Nedbalovy 
z Prahy. Vydavatelem Stanislav Juhaňák – TRI-
TON.  

Pomůcka se skládá ze sady sešitků uložených 
v malém šanonu. Jeden šanon je určen pro jeden 
cyklus liturgických čtení. Titulní obrázek svatopisce 
dětem napovídá, že se vztahuje k Božímu slovu 
sepsanému pro nás všechny a hlásanému církví 
při slavení nedělní mše svaté nebo jiného význam-
ného liturgického svátku. Děti si s její pomocí mo-
hou již od velmi útlého věku zvykat sledovat litur-
gické dění a aktivně se účastnit bohoslužby slova. 
V tříletém cyklu nedělních liturgických čtení se děti 
mohou po celé dětství k sešitkům vracet a spolu 
s rodiči zjišťovat, že Boží slovo je pro nás nevyčer-
patelné bohatství.  

Druhou součástí projektu jsou internetové strán-
ky, jejichž konečná verze je téměř dokončena a je 
přístupná na adrese http://www.liturgie-pro-
deti4.webnode.cz. Od března 2015 bude mít adre-
su www.liturgieprodeti.cz. V prozatímní verzi strá-
nek najdete první informace a podklady pro práci 
se sešitkem. Jejich součástí je i metodika připravo-
vaná v KPC Biskupství královéhradeckého pod 
názvem „Nedělní liturgie s dětmi“ jako podklad pro 
homilii nebo katechezi s dětmi (viz také http://
www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum/
nedelni-liturgie-s-detmi. 

 
Sešitek obsahuje: 

 výběr biblických veršů z 1. a 2. čtení a 
z evangelia barevně ilustrované 

 odpověď žalmu a zpěv před evangeliem 
Všechny tyto texty jsou vybrány tak, aby dětem 

pomohly poznat poselství dané neděle. Autoři se-

šitků se ho pokusili vyjádřit veršem z Písma svaté-
ho, který je uveden na titulní stránce.  
 příběh ze života dětí, jehož účelem je přiblížit 

dětem zkušenost, která souvisí s poselstvím 
evangelia 

 hádanku pro malé děti, která nemusí bezpro-
středně souviset s obsahem textů. 

 
Internetové stránky obsahují: 

 popis obsahu sešitku a nápady, jak s ním pra-
covat 

 komentář k nedělnímu evangeliu pro homilii ne-
bo katechezi s dětmi, nápady na aktivity, obrá-
zek k vybarvování 

 komentář k jednotlivým sešitkům (k výběru tex-
tů, k hlavnímu poselství, řešení hádanky) 

 možnost sdílet svoji zkušenost a reagovat na 
zkušenosti jiných. 

 
Distribuce pro královéhradeckou diecézi: 
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství 

královéhradeckého, kc@bihk.cz, ve spolupráci se 
spolkem Cesty katecheze formou celoročního 
předplatného na cyklus B ve výši 210 Kč (vychází 
z ceny šanonu á 60 Kč, a 58 sešitků cyklu B á 3 
Kč). Zbývající sešitky budou distribuovány ještě 
třikrát během roku 2015 všem, kdo zaplatí před-
platné, a to nejlépe prostřednictvím farnosti.  

JAK SE SEŠITKY PRACOVAT?  

V rodině při přípravě na mši svatou 
Sešitky vkládáme do šanonu postupně tak, aby 

jako „horní“ byl umístěn ten, který se týká nejbližší 
neděle nebo svátku. Během týdne si s dětmi pro-
hlížíme obrázky a svými slovy dětem přiblížíme, o 
čem v neděli uslyšíme. Můžeme jim přečíst i text 
evangelia. Dětem přibližně šestiletým a starším 
přečteme příběh. Povídáme si o něm a pomáháme 
dítěti uvědomit si podobnou zkušenost. Těšíme se 
na to, co nám chce Pán Ježíš v neděli říci.  

 
V rodině po mši svaté 
Rodiče mohou využít obrázků ke stažení (k vy-

barvování), nebo aktivit ze scénáře a rozvíjet myš-
lenky nedělního poselství tímto způsobem při čin-
nosti s dětmi. Poselství, na nějž texty ukazují, je 
vyjádřeno citátem z Písma svatého na titulní straně 
sešitku. 

Děti, zvláště ty nejmladší, potřebují, abychom 
s nimi komunikovali jejich oblíbenými prostředky – 
ty musejí být názorné, viditelné, uchopitelné a 
v ideálním případě je dítě potřebuje mít v rukách. 
Proto velmi doporučujeme, aby rodiče či kněží po-
řídili jednu sadu každému dítěti (ne jen do rodiny).  

KATEC HEZE  

LITURGIE (JE TAKÉ) PRO DĚTI 
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Každý rok prožíváme silvestra trochu jinak. Vět-
šinou hrajeme různé hry nebo sledujeme silvestro-
vské pořady. Někdy ho trávíme jen s rodinou, jindy 
zase s přáteli. Pokaždé se na něj ale moc těšíme. 
Letos naše nové spolčo oslavilo Nový rok společ-
ně. Nejenže to byla velká sranda, ale poznali jsme 
se i trochu blíže a vnímali jsme přítomnost Boha 
mezi námi.  

Začalo to 28. prosince okolo 14:20, kdy jsme se 
sešli na autobusovém nádraží a odjeli jsme 
s jáhnem Filipem do městečka Proseč. Tam už na 
nás čekali starší děcka – Lukáš F., Teez, David, 
Lukáš D. a Vítek, kteří to na místní faře připravili o 
několik hodin dříve. Zde jsme bydleli po dobu 4 
dní. Téma celého silvestra byli Mafiáni. Rozdělili 
nás do 4 skupin neboli rodin mafiánů. Jména rodin 
byla Prosciutto, Galbani, Mozzarela a Vincenzo 
podle známých italských názvů. Přichystali si pro 
nás spoustu skvělých her, u kterých jsme se velmi 
nasmáli. Dokonce byla i noční hra, která se ale ne-
obešla bez nepříjemného vzbuzení. Ve středu 31. 
12. ráno nás pak čekala závěrečná hra na Mafiá-
ny. Byla trochu složitější, a proto jsme ne vždycky 
dodrželi všechna pravidla. Myslím si, že jsme se 

při ní ale vyřádili a vcelku jsme si ji užili. K večeru 
jsme pak zahráli jako schola při mši svaté 
v místním kostele. Na dlouhou silvestrovskou noc 
jsme si nachystali několik scének po skupinkách, 
do kterých jsme byli rozděleni losováním. Čas oko-
lo půlnoci jsme strávili v modlitbě, u níž jsme se 
museli zklidnit, což nám ale nedělalo problém. Po-
děkovali jsme Bohu za celý minulý rok a svěřili mu 
rok další. Teprve potom jsme šli ven oslavit rok 
2015. Po návratu dovnitř jsme zhlédli fotky a videa 
z našich dřívějších akcí. Většina z nás ještě ne-
chtěla jít spát, a proto jsme začali hrát městečko 
Vidlákov. Noc byla opravdu, opravdu dlouhá. 
V osm hodin ráno nás čekala mše svatá, kde bylo 
po téměř probdělé noci velmi náročné udržet po-
zornost, ale více či méně jsme se s tím všichni ně-
jak vypořádali. Po kostele jsme ještě museli půjče-
né prostory dát do původního stavu. To jsme 
zvládli, poté jsme náš pobyt ukončili a odjeli auto-
busem a následně vlakem do Pardubic.  

Myslím si, že se nám Silvestr moc vydařil a zů-
staly nám na něj krásné vzpomínky. 

 
Terka Němečková 

M LÁ D EŽ  

SILVESTR 2014 
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M LÁ D EŽ  

Již 12. ročník pěvecké soutěže dětí prvního 
stupně ZŠ s názvem Cantate Bimbi proběhl v ne-
děli 1. února 2015 v prostorách salesiánského 
střediska na Skřivánku. Letošního ročníku se zú-
častnilo 22 dětí – některé poprvé, jiné už jako staří 
mazáci. Příjemným svátečním podvečerem prová-
zely slečny Helenka Habartová a Alžbetka Sedlá-
ková. Úspěšně se snažily zbavovat vystupující děti 
trémy. Součástí podvečera bylo i pestré a bohaté 
občerstvení, zajímavé ceny a mnoho radosti uděla-

ly i zabíjačkové speciality – tlačenky, jitrnice a pe-
čené maso. Ještě teď se mi sbíhají sliny. Všechny 
děti na závěr dostaly medaile. Věřím, že mnohé z 
nich se již nyní na další ročník těší. Děkujeme sa-
lesiánům P. Trochtovi, P. Matulovi a J. Woclavkovi, 
hudebníkům, rodině Dračínských, Marii Benákové 
a všem dalším organizátorům za tuto perfektně 
připravenou akci, která potěšila nejen děti, ale i 
nás rodiče a další diváky.  

Zuzana Petrášová 

SA LESIÁ NI  

CANTATE BIMBI 
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Vzestup důrazu na duchovní tvorbu lze vystopovat 
u všech romantických skladatelů takřka bez rozdílu 
životní filosofie i vyznání. Mohutný rozvoj výrazo-
vých hudebních prostředků v hudbě 19. století, 
jenž přímo vybízel ke zhudebnění velkých duchov-
ních námětů a idejí, je patrný i u autorů, majících  k 
duchovní sféře myšlení rezervovaný, či odtažitý 
postoj. 
Tak například Hector Berlioz, novoromantický za-
kladatel programní hudby a tvůrce moderní instru-
mentace, žák českého skladatele A. Rejchy. Ve 
své programní hudbě, dosáhl nebývalé výrazové 
přesvědčivosti (zvl. Fantastická symfonie, Harold v 
Itálii) a stupňováním výrazových požadavků, třeba 
na provozovací aparát - dosáhl provedení někte-
rých skladeb až 1000 účinkujících. V duchovní 
tvorbě jsou komponovány v tomto 
duchu Messe solennelle, Te Deum a 
světoznámé Requiem s jasnou vaz-
bou na Beethovenovu Missu solem-
nis.  
   Další z novoromantiků Franz Liszt, 
klavírní virtuóz a tvůrce formy sym-
fonické básně se k sakrální tvorbě 
obrátil až ve zralém věku a zkompo-
noval dvě slavné mše – Uherskou 
korunovační a Missu solemnis, zva-
nou Ostřihomská. Později, když se 
uchýlil do ústraní a přijal nižší kněž-
ské svěcení,  zkomponoval po ná-
stupu ceciliánských reforem v jejich duchu 
Requiem pro mužský sbor, Mši pro čtyřhlasý muž-
ský sbor a umělecky velmi zdařilou Missu choralis, 
v níž se obrací až k palestrinovskému vzoru vokál-
ní polyfonie a dosahuje niterného výrazu. Vedle 
těchto sakrálních skladeb nelze opomenout dopo-
sud hraná romantická oratoria – Legenda o svaté 
Alžbětě a Christus. Lisztovým skonem, odešel z 
hudebního světa vyjímečný typ romantika, skvělé-
ho klavírního virtuóza a novátorského tvůrce, jenž 
byl vzorem pro velkou řadu skladatelů, např. B. 
Smetanu. 
Na rozdíl od spíše extrovertně, zprvu až světácky 
založeného Liszta, jeví se jeho mladší současník  
a obdivovatel hudby Richarda Wagnera Anton 
Bruckner, introverně a filozoficky založený, hlubo-
ce věřící katolík jako protipól. Byl vyhlášeným var-
haníkem a improvizátorem a jeho hudba sahající 
svými kořeny až k polyfonii Palestriny, znamenitě 
uplatňuje precizní kontrapunktické myšlení v prou-
du výsostně romantické harmonie, v zásadě vy-
cházející z Wagnera. Také proto byl Bruckner zpr-
vu opomíjen až vysmíván. Později ale byla vnitřní 
opravdovost Brucknerovy hudby rozpoznána a 
oceněna trvalým zájmem.Vedle jeho 9 symfonií 
stojí velká řada děl duchovních a liturgických. Pře-

devším jmenujme rozsáhlé mše d moll, c moll a f 
moll, Te Deum C dur a pravými skvosty chrámové 
hudby jsou skladby pro sbor á capella – Ave Maria, 
Virga Jesse floruit, Locus iste, Os jusi a mysterióz-
ní Christus factus est. 
Podobnou osobností byl též hluboce věřící César 
Franck, původem Vlám, naturalizovaný ve Francii, 
jenž  studoval v Paříži u Antonína Rejchy, podobně 
jako Berlioz. Patřil k proudu autorů, snažících se 
při zachování novoromantické citovosti vtisknout 
hudbě klasickou formu, a tak vznikala tzv. klasicko 
– romantická syntéza. Jako varhaník se zabýval 
hlubokým studiem díla J. S. Bacha a varhanní 
resp. kontrapunktické myšlení se promítá snad do 
všech jeho skladeb. Nebyl proto dlouho pochopen 
a jeho dílo došlo uznání až v budoucnu. Franckovy 

sakrální kompozice vycházely z jeho  
působení na pařížských kůrech a 
patří sem několik mší (z Messe á 
trois voix pochází krásná a populární 
část Panis angelicus), dále motety, 
žalmy a hymny. Vrcholnými duchov-
ními skladbami jsou dvě oratoria Vy-
koupení a Blahoslavenství, míříci 
hudebním obsahem až k mystičnu. 
Varhaníci si pochopitelně nedoká-
žou představit svůj repertoár bez 
velkého množství děl pro královský 
nástroj. Nejvýznamnější jsou sklad-
by pro velké varhany Trois chorals – 

E dur, h moll a a moll, Piéce héroique, Grande pié-
ce symphonique atd.Tato díla se stala dobovým 
vrcholem pobachovské tvorby. 
   Dalším mistrem tvorby klasicko-romantické syn-
tézy, též označovanou jako novoklasicismus, je 
nesporně Johannes Brahms. Tomuto příteli Anto-
nína Dvořáka byla cizí i programovost hudby jeho 
současníků a celoživotně se obrátil k hudbě abso-
lutní, ustrojenou do klasicistních forem, jež svou 
romantickou hudební řečí, bohatě využívající i kon-
trapunktu a variačního mistrovství dala hudbě nový 
směr. Vrcholem jeho díla jsou čtyři symfonie, sym-
fonické variace, předehry, proslulé koncerty a roz-
sáhlé dílo komorní. Duchovní tvorba je zastoupena 
čtyřmi cykly překrásných Motet pro sbor á capella 
a cennými varhanními skladbami, zvláště Jedenáct 
chorálních předeher, po vzoru Bacha. Opravdovým 
skvostem duchovní hudby je Ein deutsches 
Requiem (Německé requiem) pro sóla, sbor a or-
chestr na texty vybrané Brahmsem z Lutherova 
překladu Bible. Jedná se o skladbu neliturgickou, 
která se právem řadí spolu s Dvořákovým 
Requiem mezi největší díla světového dědictví po 
Bachovi a Haendelovi. 
(příště pokračování G. Verdi, A. Dvořák) 

Jiří Kuchválek, regenschori 

HUD BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 1/2015 

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – NOVOROMANTISMUS  

A VÝVOJ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ. 
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Drazí bratři a sestry,  
postní doba je časem obnovy pro církev, pro její 
společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to 
však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás ne-
žádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme 
Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). 
On není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží 
na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když 
ho opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho lás-
ka mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám 
přihodí. Stává se však, že pokud se nám daří dob-
ře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme 
na ostatní (což se Bohu Otci nestává nikdy), neza-
jímáme se o jejich těžkosti, o jejich bolesti a ne-
spravedlnosti, jimiž trpí… a naše srdce tak upadá 
do lhostejnosti. Zatímco já si žiji poměrně dobře a 
pohodlně, zapomínám na ty, jimž se dobře nedaří. 
Takovýto egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral 
světový rozměr; až takový, že můžeme dokonce 
mluvit o globalizaci lhostejnosti. Jedná se o pro-
blém, jemuž se my jako křesťané musíme umět 
postavit.  
Když se Boží lid obrátí k Boží lásce, nachází odpo-
vědi na ty otázky, které mu trvale kladou dějiny. 
Jednou z nejnaléhavějších výzev, jíž se chci v tom-
to poselství zabývat, je globalizace lhostejnosti.  
Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro 
nás křesťany skutečným pokušením. Proto v každé 
postní době potřebujeme slyšet volání proroků, 
kteří pozvedají svůj hlas a probouzejí nás.  
Bůh není vůči světu lhostejný, ale miluje ho až tak, 
že za spásu každého člověka dal svého Syna. Vtě-
lením, pozemským životem, smrtí a zmrtvýchvstá-
ním Božího Syna se definitivně otevírá brána mezi 
Bohem a člověkem, mezi nebem a zemí. Církev je 
jakoby rukou, která drží tuto bránu otevřenou skrze 
hlásání Slova, slavení svátostí a svědectví víry, 
která se projevuje láskou (srov. Gal 5,6). Svět však 
má tendenci uzavírat se do sebe a zavírat onu brá-
nu, skrze niž Bůh vstupuje do světa a svět do Bo-
ha. Tato ruka, kterou je církev, tedy nesmí být ni-
kdy překvapená, když je odmítána, potlačována a 
zraňována.  
Boží lid se proto potřebuje obnovovat, aby nezů-
stával lhostejný a aby se neuzavíral do sebe. Pro 
tuto obnovu bych vám chtěl předložit tři kroky k 
meditaci.  
 
1. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní 

údy“ (1 Kor 12,26) – církev  
 
2. „Kde je tvůj bratr“ (Gen 4,9)  

– farnosti a komunity  
 
3. „Posilněte svá srdce“ (Jak 5,8)  

– každý věřící  

I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. 
Jsme přesyceni šokujícími obrazy, které ukazují 
lidské utrpení, a zároveň cítíme svou neschopnost 
nějak reagovat. Co máme dělat, abychom se ne-
nechali pohltit touto spirálou zděšení a nemohouc-
nosti?  
Na prvním místě se můžeme modlit ve společen-
ství pozemské a nebeské církve. Neignorujme sílu 
modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k 
jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. března vyzývám 
celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výra-
zem této potřeby modlit se.  
Na druhém místě můžeme pomáhat skutky lásky a 
díky mnoha církevním charitativním organizacím 
se dostat k blízkým i vzdáleným. Postní doba je 
vhodná pro to, abychom prokázali zájem o druhé-
ho, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem 
spoluúčasti na našem společném lidství.  
A konečně za třetí, utrpení druhého člověka je vý-
zvou ke konverzi, neboť bratrova potřeba mi připo-
míná křehkost mého vlastního života a mou závis-
lost na Bohu a na bratrech. Pokud pokorně prosí-
me o milost Boží a přijímáme omezenost svých 
možností, s důvěrou se odevzdáváme nekoneč-
ným možnostem, které obsahuje Boží láska. A bu-
deme moci odolávat ďábelskému pokušení, jež 
nás vede k víře, že zachránit sebe i svět můžeme 
my sami.  
Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou 
všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat, aby 
tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování 
svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI. (encyklika 
Deus caritas est, 31). Mít milosrdné srdce nezna-
mená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný, po-
třebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušite-
le, ale otevřené pro Boha. Srdce, které se nechá 
proniknout Duchem a přivést na cesty lásky, jež 
směřují k bratřím a sestrám. Srdce ve své podstatě 
chudé, které poznává vlastní ubohosti a vydává se 
pro druhého.  
Proto, drazí bratři a sestry, v této postní době tou-
žím modlit se spolu s vámi ke Kristu: „Fac cor nos-
trum secundum cor tuum“ – „Učiň srdce naše pod-
le srdce svého“. Pak budeme mít silné a milosrdné, 
bdělé a obětavé srdce, které se nenechá uzavřít 
do sebe a neupadne do víru globalizované lhostej-
nosti.  
S tímto přáním vás ujišťuji o své modlitbě za to, 
aby každý věřící a každé církevní společenství 
plodně prožívalo postní dobu, a prosím vás, abyste 
se modlili za mne. Ať vám Pán žehná a Panna Ma-
ria ať vás ochraňuje.  
Ve Vatikánu 4. října 2014 na svátek svatého Fran-
tiška z Assisi  

papež František 
(zkráceno)  

D OKUM ENT  

 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  

K POSTNÍ DOBĚ 2015  
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15. 3. * Postní duchovní obnova - pro všechny 
TÉMA: „DAR POSTNÍ DOBY, DAR SMÍŘENÍ,  

DAR EUCHARISTIE“  
vede: sestra Zdislava Nosková OSF 

  
20. – 22. 3. * Duchovní setkání manželů s dětmi 

TÉMA: „…ODEVZDÁVÁM SE  
…A PŘIJÍMÁM“ – I. 

vede: P. Ignác Majvald OFM  
a PhDr. Vlastimil Sojka 

 
17. – 19. 4. * Ekumenický víkend 

 
24. – 26. 4. * Duchovní setkání  

pro děvčata 12 – 17 let 
TÉMA: „NEBOJ SE, VYJDI…“ 

vede: P. Petr Petřivalský OFM Cap.  
a sestry františkánky 

 
07. – 10. 5. * Víkend pro nezadané od 28 let 

TÉMA: „CO JEŠTĚ O SOBĚ NEVÍŠ“  
 

29. – 31. 5. * Víkend pro děvčata 7 – 14 let 
TÉMA: „NAJDI SVOU ŽIVOTNÍ CESTU“ 

vede: P. Pavel Rousek a sestry františkánky 
 

19. – 21. 6. * Duchovní obnova nejen  
pro ctitele sv. Františka 

TÉMA: „RADOST EVANGELIA“ 
vede: sestra Ludmila Pospíšilová OSF 

 
2. – 5. 7.  * Minitábor pro děti 7 – 12 let 
Téma: „Cyril a Metoděj – hrdinové?...“ 

vede: sestry a tým spolupracovníků 
 

5. – 11. 7.  * Exercicie pro kněze,  
zasvěcené i laiky 

vede: P. Vojtěch Suchý SJ 
 

13. – 18. 7.  * Duchovní obnova  
pro mládež 12 – 18 let 

vede: Sdružení mariánské mládeže  
a sestry Vincentky 

 

18. – 20.9.    * Duchovní setkání  
pro děvčata 12 – 17 let 

TÉMA: „MISIE … „NIC PRO MĚ???“ 
vede: P. Petr Petřivalský OFM Cap.  

a sestry františkánky 
 

02. – 4. 10.   * Víkend pro tatínky s dětmi 
vede:  „ Modlitby otců“ z Havlíčkova Brodu  

a sestry františkánky 
 

09. – 11. 10. * Víkend pro chlapce 7 – 14 let 
TÉMA: „HLEDÁNÍ RYTÍŘE VELKÉHO KRÁLE“ 

vede: o.biskup Josef Kajnek, trvalý jáhen Petr Tre-
fil a tým 

 
23. – 25. 10. * Duchovní setkání manželů s dětmi 

TÉMA: „…ODEVZDÁVÁM SE  
…A PŘIJÍMÁM“ – II. 

vede: P. Ignác Majvald OFM a  
PhDr. Vlastimil Sojka 

 
listopad  * Duchovní obnova  - pro všechny 

TÉMA:„SVĚDECTVÍ ŽIVOTA SLUŽEBNICE BOŽÍ 
 S. ELIŠKY PRETCHNEROVÉ“ 

 vede: sestra Zdislava Nosková OSF 
 

Po celý rok nabízíme pro farnosti v naší diecézi 
besedy o zasvěceném životě, svědectví o našem 
povolání a svědectví o životě modlitby. 
 

Bližší informace o akcích najdete na 
www.hojesin.signaly.cz nebo u s. Gratie OSF 

(kontakt: 733 755 824, hojesin.osf@seznam.cz). 
 
Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání s vámi 

Sestry františkánky z Hoješína 

Narozeniny 

13.3. P. Antonín Forbelský 

Jmeniny  

19.3. Mons. Josef Kajnek 

 P. Josef Trochta, SDB 

21.3. P. Radek Martinek 

BLAHOPŘÁNÍ 

R ŮZNÉ  

NABÍDKA PROGRAMŮ * HOJEŠÍN U SEČE  2015 
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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 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka Fara 16:00 - 17:45 

SYMBOLIKA LOGA NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 

A K C E  

Ne 15.02. Vychází Zpravodaj farnosti   

Po 16.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 hod. 

St 18.02. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu    

Čt 19.02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 20.02. 1. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

Ne 22.02. 1. neděle postní   

  Sbírka: "Svatopetrský haléř"   

St 25.02. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 26.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 27.02. 2. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

Ne 01.03. 2. neděle postní   

  2. setkání 1SVP farní sál 15:30 hod. 

St 04.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

Čt 05.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 06.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

  3. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje pro-

rok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. 

Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi 

Kristem – ženichem a církví – nevěstou. 

Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem 

oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické 

modlitbě vztahuje nad chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva před-

stavuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii 

stojící pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eu-

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

A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

So 07.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Setkání pro chlapy Salesiánské střed. SKM 09:30-16:30 

Ne 08.03. 3. neděle postní   

St 11.03. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 12.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 13.03. Výroční den zvolení papeže Františka   

  4. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

So  14.03. Postní duchovní obnova farnosti farní sál/sv. Bartoloměj 13:00 - 17:00 

Ne 15.03. 4. neděle postní - RADOSTNÁ   

  3. setkání 1SVP farní sál 15:30 hod. 

Po 16.03. Přijímání intencí na měsíc duben  2015 fara od 08:00 hod. 

  Pondělní večery - Bohoslužba pokání kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 18.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

Čt  19.03. Slavnost sv. Josefa   

  Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 20.03. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

  Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

So 21.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  Finále KAHL   

Ne 22.03. 5. neděle postní   

  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

St 25.03. Slavnost Zvěstování Páně klášterní kostel 18:00 hod. 

  Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

  Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

Čt 26.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 27.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

  6. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

So 28.03. Svátost smíření pro děti a rodiče sv. Bartoloměj 17:00 hod. 

  Diecézní setkání mládeže - HK   

  Změna času   

Ne 29.03. KVĚTNÁ NEDĚLE   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Út 15.04. Zpovědní den   


