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líží se svátek letnic, kte-
rým se dovršují veliko-
noce. Příchod Ducha 
sv. byl znamením toho, 
že Ježíš žije, že byl vzat 

do Boží slávy a že je se svými 
učedníky. Zemřel za všechny je-
denkrát a jeho oběť na věky platí. 
Naproti tomu však seslání Ducha 
sv. je událost do budoucna stále 
otevřená. V bibli máme celou řa-
du zmínek o přícho-
du Ducha. První 
jsou právě let-
nice v Jeruza-
lémě, 50. den 
po Ježíšově 
vzkříšení, kdy 
se s apoštoly 
děje veliká 
proměna – 
jsou schopni 
vydávat svě-
dectví o Kris-
tu. A tak je to 
den zrození 
církve. 
Ale v Písmě 
se potom mlu-
ví ještě něko-
likrát o dal-
ších, možno 
říci, letnicích: nejen v Jeruzalémě, 
ale i v Cézareji, v Efezu, v Korintě. 
Např. ve Skutcích 4. kap.: Petr a 
Jan kážou o Ježíši, jsou zatčeni a 
po propuštění z vězení přijdou me-
zi své a společně se modlí, aby se 
slovo Páně šířilo dál. A tehdy se 
otřáslo toto místo a všichni byli na-
plněni Duchem, takže s odvahou 
hlásali Boží slovo. 
Nebo v 10. kap. Skutků. Apoštol 
Petr je ve městě Joppe a má 
zvláštní vidění. Něco jako veliké 
prostěradlo je spuštěno před Petra 
a v něm mnoho různých zvířat čis-
tých i nečistých, a slyší hlas: zabíjej 
a jez! Petr se zhrozí a odvolává se 

na to, že nikdy nejedl nic nečisté-
ho. Ale hlas mu říká: Co Bůh pro-
hlásil za čisté, o tom neříkej, že je 
to poskvrněné. A Petr neví, co to 
má znamenat. Tu přicházejí slu-
žebníci od setníka Kornélia a prosí, 
aby šel s nimi do Cézareje. Tam 
teprve pochopí, že je to pokyn Bo-
ží, aby přijal do církve i pohany. 
Vypráví jim o Kristu. A jak mluví, 

sestoupí na všechny Duch sva-
tý. A Petr říká: Může někdo 

odpírat křest těm, kdo 
přijali Ducha svaté-

ho jako my? A 
rozkáže je po-
křtít. 
A ještě jeden 
příklad tako-
vých letnic v 
19. kap. Skut-
ků: apoštol 
Pavel přichází 
do Efezu. Na-
lézá tam 
učedníky, kte-
ří věří v Ježí-
še, ale byli 
pokřtěni pou-
ze Janovým 
křtem a neví 
nic o Duchu 

sv. Pavel je pokřtí a když na ně 
vložil ruce, sestoupil na ně Duch 
svatý a mluvili jazyky pod vlivem 
vnuknutí. 
A tak bychom mohli pokračovat 
dál. Letnice jsou stále otevřeny do 
budoucnosti. Působení Ducha sv. 
se projevuje různě, ve svátostech 
je jeho působení sice naznačeno, 
ale zůstává skryté, nicméně však 
skutečné. Stále je to tentýž Duch, 
který rozděluje své dary, jak chce, 
a to i v dnešní době. Nechme se 
jím tedy vést! Přijď Duchu svatý a 
zapal v nás oheň své lásky!  

Josef Trochta 

www.farnost-pardubice.cz 

LETNICE 
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C HA R ITA  

Koncem dubna 2015 se zástupci Oblastní chari-
ty Pardubice již potřetí vypravili do německého 
kláštera Münsterschwarzach s krabicemi plnými 
pečlivě roztříděných (převážně českých) známek. 
Benediktýni, kteří zásilku přebírali, nešetřili slovy 
uznání a chvály. Tato slova 
patřila celému kolektivu dobro-
volníků z Pardubic, Brna a 
Kutné Hory, vedenému man-
žely Věrou Novotnou 
a Antonínem Rejlkem, kteří se 
tříděním zabývají. Manželé se 
této dobrovolnické činnosti vě-
nují již několik let, každý druh 
známky po odlepení a vysuše-
ní pečlivě zabalí do sáčků ne-
bo krabic a označí katalogovým číslem. Do Ně-
mecka je vozí pravidelně jednou za dva roky. 

Benediktýni prostřednictvím svých dealerů 
známky prodávají na burzách a aukcích a ze zís-
kaných finančních prostředků podporují misijní čin-
nost především v Africe. Velký důraz přitom kladou 
na pomoc při rozvoji znevýhodněných regionů. Ne-
dávno se jim například podařilo vybudovat školu 
pro 200 dětí ve městě Kara na nehostinném seve-
ru západoafrického Toga (56000 km2, cca 4,5 mil. 
obyvatel). Zároveň v této oblasti zprovoznili pět 
studen hlubokých 50-70 metrů. Místní ženy do té 

doby musely chodit pro vodu několik kilometrů a 
nabírat ji ze znečištěné řeky. Zmíněná škola bude 
zanedlouho rozšířena, aby mohla poskytnout úto-
čiště další stovce žáků. Benediktýni jsou přesvěd-
čeni, že podporou vzdělání nejefektivněji pomohou 

celému regionu. 
Dobrovolníky z Pardubic těší, 
že se na realizaci podobných 
projektů mohou spolupodílet. 
„Mám se místo toho dívat na 
televizi? To moc dlouho nevy-
držím. Já místo toho radši tří-
dím známky,“ svěřuje se 83le-
tý dobrovolník Antonín Rejlek. 
„Dokud nás to bude bavit, bu-
deme se třídění známek nadá-

le věnovat,“ dodává s lišáckým úsměvem. Díky 
obdivuhodné trpělivosti, pracovitosti a vytrvalosti 
takových lidí jako je on a jeho žena, se 
v rozvojových zemích postupně zvyšuje počet lidí, 
kteří mohou chodit do školy, mají přístup 
k nezávadné pitné vodě a k základní zdravotní pé-
či. 

Pokud Vás tato dobrovolnická činnost Charity 
zaujala, dejte o sobě vědět (tel.: 775 296 842, e-
mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz). Pokud 
máte doma nepotřebná a překážející alba se 
známkami, víte kam je poslat. 

DĚTEM V AFRICE POMÁHÁ I PARDUBICKÁ CHARITA 

Salesiánské středisko mládeže 
Zborovské nám. 2018 

 
ZVEME VÁS k salesiánům NA:  

 
17:00 Streetbal na hřišti a děti 
 - 18:30 malování na chodník. 
18:00  Prohlídky domu (bývalé Jazykové 

školy) s průvodcem. Též v 19 a 20 hod. 
18:30  Mše svatá  
19:15 Historie salesiánů v Pardubicích. 
20:00  Opravdové příběhy dětí z dětských  

domovů.  
21:30 Přímluvná modlitba a osobní požehnání 
22:00 Závěrečné požehnání  

 
Prostory jsou bezbariérové, přístupné WC,  

možnost občerstvení.  
Vstup zdarma!  

Dárek pro všechny. Více na 
www.pardubice.sdb.cz. 

kostel sv. Bartoloměje 
náměstí Republiky 

 
18:00 – 18:50 Mše svatá 
18:50 – 19:00 Zvony 
19:00 – 19:05 Přivítání, úvodní slovo 
19:05 – 19:45 1. Koncert duchovní hudby  
19:45 – 20:15 Zpěvy Taizé 
20:15 – 20:30 Film: „Odlévání zvonu  

Arnošt“ (2008) 
20:30 – 21:00 Historie kostela 
21:00 – 21:30 A) Liturgické předměty s výkladem 
 B) Prohlídka varhan s výkladem a 

ukázkami 
 C) Restaurátorská ukázka 
21:30 – 22:00 A) Liturgické předměty s výkladem 
 B) Prohlídka varhan s výkladem a 

ukázkami 
 C) Restaurátorská ukázka 
22:00 – 22:30 2. Koncert duchovní hudby  
22:30  Závěr  

NOC KOSTELŮ 

29. KVĚTNA 2015 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  
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SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ V LIBICI NAD CIDLINOU 

V sobotu 25. dubna 
2015 se  v Libici nad Cidli-
nou - v rodišti svatého Voj-
těcha – konala tradiční 
poutní slavnost. Protože 
letošní rok byl vyhlášen 
rokem Národního eucharis-
tického kongresu, byla pře-
de mší svatou adorace 
před vystavenou Nejsvětěj-
ší svátostí oltářní 
s meditacemi a modlitbami. 

Koncelebrovanou mši 
svatou vedl světící biskup 
Mons. Josef Kajnek, který 
se též ve své promluvě 
zmínil o významu Národní-
ho eucharistického kongre-
su pro společenství církve. 
Po mši svaté se celý prů-
vod – ministranti, kněží, 
řeholní sestry a věřící poutníci – vydali obvyklou 
podluční cestou za zpěvu a modliteb na slavníkov-
ské hradiště, kterému vévodí sousoší svatých Voj-
těcha a Radima. Počasí, již skoro májové, poutní-
kům přálo, a tak se zpěv litanií ke svatým ochrán-
cům naší vlasti radostně vznášel k nebesům 
s prosbami za mír, za naši vlast, za celou církev a 
také za nová kněžská a řeholní povolání. Poutní 
slavností na Libici nad Cidlinou se vždy zahajuje 
cyklus prosebné novény za duchovní povolání 
v naší diecézi. V letošním roce se konají již deva-

tenáctým rokem  a mše svaté se konají vždy po-
slední sobotu v měsíci až do prosince. 

Na poutní slavnost na Libici nad Cidlinou přišli i 
poutníci z Polska, kteří též uctívají svatého Vojtě-
cha jako svého patrona. Kněz, který je doprovázel, 
pozdravil všechny poutníky upřímným pozdravem. 

Závěrečné požehnání udělil biskup Mons. Josef 
Kajnek a při odpovědí  „Bohudíky“ jsme v duchu 
poděkovali za přijaté duchovní dary. 

Poutnice Jana Č.    

SALESIÁNSKÝ DOMOV MLADÝCH V HRADCI KRÁLOVÉ 

(DŘÍVE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE) 

UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTKY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

Chystáte se na školu nebo studujete v Hradci? 
Salesiánský domov mladých nabízí ubytování 
v dvoulůžkových, případně třílůžkových pokojích, 
k dispozici jsou studovny, kaple, knihovna, ku-
chyň, společenský sál, klavíry, zahrada, hřiště, 
připojení k internetu. Menší počet ubytovaných 
umožňuje osobnější vztahy a tudíž rodinné pro-
středí, individuální přístup, klid na studium, ale 
zároveň i příležitosti k společným akcím a smys-
luplnému využití volného času. Věřící děvčata tu 
najdou podněty k prohlubování vztahu k Bohu. 
Domov je ale otevřen i pro nevěřící a hledající, 
proto je možné ho doporučit kamarádkám, které 
hledají bezpečné prostředí pro bydlení v době 
svých studií v Hradci Králové. Více informací na 
níže uvedených kontaktech. 

  
Salesiánský domov mladých, Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, 
tel. 495 538 463, 731 625 923, sdmhk@volny.cz, www.cdmhk.cz 
Zřizovatel: sestry salesiánky 
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V sobotu 2. května 2015 odpoledne se na faře v 
Horním Jelení konalo Vikariátní setkání mládeže 

na téma „V síti“. V úvodu akce se hrály sezna-
movací hry. Jako další se hrála hra „Riskuj“ s 

internetovým tématem. Na programu 
byla také velmi zajímavá a přínos-
ná přednáška bývalého vojenského 
kaplana Petra Šabaky na téma 
„Sociální sítě“. Petr Šabaka zůstal na 
mši, kterou nakonec také sám odslou-
žil. Setkání bylo zakončené společ-
ným opékáním buřtů a neobe-
šlo se ani bez velmi oblíbené hry na 
schovávanou. Organizátorem ce-
lé akce byl Marek Petráš. Musíme říci, 
že se mu celá akce povedla a už se 
těšíme na další setkání.  

Adéla a Lucka Krátká 

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

DVOJÍ SPOLEČNÉ DĚKOVÁNÍ 

 
V sobotu 23.5.2015  -  pozvání ke společnému děkování za 
20 let kněžství P. Tomáše Hoffmanna a za 20 let služby 
Ludmily Horáčkové na Diecézním centru pro mládež. 
- Začátek v 11.00 mši svatou v kostele sv. Matouše 
v Deštném v O.h. - Jedlové (v blízkosti DCŽM Vesmír) 
- 12:30 společné občerstvení pro všechny přítomné 
- 14:30 ohlédnutí se za oběma „dvacítkami“ 
- 18:00 večeře; společný večer 
Možnost osobních rozhovorů … 

Je možnost přijet kdykoli v průběhu dne! 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K 

XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015  

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha.“ (Mt5,8) 

 
Drazí mladí, 
pokračujeme v naší duchovní pouti směřující do 

Krakova, kde se v červenci 2016 uskuteční příští 
mezinárodní setkání Světového dne mládeže. Ja-
ko vodítko na naší cestě jsme zvolili evangelijní 
blahoslavenství. V loňském roce jsme se zamýšleli 
nad blahoslavenstvím „chudí v duchu“, jež vširším 
kontextu patří do „horského kázání“. Spolu jsme 
odhalili převratný význam blahoslavenství a Ježí-
šovu naléhavou výzvu odvážně se angažovat při 
dobrodružném hledání štěstí. Letos se budeme 
zabývat šestým blahoslavenstvím: „Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 
5,8). 

 
1. TOUHA PO ŠTĚSTÍ 

 
V tomto Ježíšově prvním velkém kázání se slo-

vo blahoslavení, neboli šťastní, objevuje devětkrát 

(srov. Mt 5,1-12). Podobá se refrénu a připomíná 
nám Pánovo volání procházet spolu s ním cestu, 
která je navzdory všem problémům cestou pravé-
ho štěstí. 

Ano, drazí mladí, hledání štěstí je přirozené pro 
všechny lidi každé doby a každého věku. Bůh vlo-
žil do srdce každého muže a ženy hlubokou touhu 
po štěstí, po plnosti. Všímáte si, jak neklidná jsou 
vaše srdce a jak neúnavně hledají, co by mohlo 
nasytit jejich touhu po nekonečnu? 

První kapitoly knihy Genesis nám představují 
nádherné blahoslavenství, k němuž jsme povoláni 
a které spočívá v dokonalém společenství s Bo-
hem, s ostatními lidmi, s přírodou a s námi samý-
mi. Svobodný přístup k Bohu, k intimitě s ním a k 
jeho záměru byl v Božím plánu s lidstvem přítomný 
od počátku a působil tak, že božské světlo prostu-
povalo pravdou veškeré lidské vztahy a činilo je 
čirými. V tomto stavu původní čistoty neexistovaly 
žádné „masky“ ani lsti a nebyl důvod, aby se jedni 
skrývali před druhými. Vše bylo průzračné a jasné. 

(Pokračování na stránce 5) 
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Když muž a žena podlehli pokušení a narušili 
důvěrný vztah s Bohem, do lidských dějin vstoupil 
hřích (srov.Gen3). Důsledky byly viditelné okamži-
tě a projevily se i ve vztahu prvních lidí k sobě sa-
mým, vůči sobě navzájem i ve vztahu k přírodě. A 
jsou dramatické! Počáteční čistota je jakoby naru-
šena. Od tohoto okamžiku již není možné přistupo-
vat k Bohu přímo. Nastupuje tendence skrývat se, 
muž i žena potřebují zahalit svou nahotu. Zbaveni 
světla, jež pochází zpatření na Pána, vnímají okol-
ní realitu zkresleně a krátkozrace. Jejich vnitřní 
„buzola“, která je vedla při hledání štěstí, ztrácí 
svůj referenční bod. Přitažlivost moci, touha po 
majetku a po potěšení za každou cenu je ve-
dou do propasti trápení a úzkosti.  

V Žalmech nacházíme výkřik, kterým se 
lidstvo z hloubi duše obrací k Bohu: „Kdo nám 
ukáže dobro? Hospodine, ukaž nám svou 
jasnou tvář“ (Žalm 4,7). Otec ve své 
nekonečné dobrotě odpovídá na tuto 
usilovnou modlitbu tím, že posílá 
svého Syna. V Ježíšovi Bůh na 
sebe bere lidskou tvář. 
Jeho vtělením, živo-
tem, smrtí a 
zmrtvýchvstáním nás 
Bůh vykupuje zhří-
chu a otevírá nám 
nové, dosud nemys-
litelné obzory. 

V Kristu, drazí 
mladí, se tedy na-
chází plné dovršení 
vašich snů o dobru a 
štěstí. Pouze On může uspo-
kojit vaše očekávání, jež jsou 
mnohokrát klamány falešnými přísliby 
světa. Jak řekl svatý Jan Pavel II.: „On je tou krá-
sou, která vás tolik přitahuje; On ve vás podněcuje 
tu žízeň po radikalitě, která vám nedovolí uspokojit 
se s kompromisem; On vás nutí, abyste odložili 
masky, které činí život falešným; On čte ve vašich 
srdcích ta nejopravdovější rozhodnutí, která by 
druzí chtěli potlačit. Ježíš ve vás vzbuzuje touhu 
udělat z vašeho života něco velikého“ (Modlitební 
vigilie na Tor Vergatě, 19. srpna 2000: Insegna-
menti XXIII/2 [2000], 212). 

 
2. BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE... 

 
Nyní se pokusme lépe porozumět tomu, jak se 

toto blahoslavenství spojuje s čistotou srdce. 
Nejdříve musíme pochopit biblický význam slova 
srdce. Srdce je pro židovskou kulturu centrem citů, 
myšlenek a záměrů lidské bytosti. Jestliže nás Bib-
le učí, že Bůh neposuzuje vnějškovost, ale srdce 
(srov. 1Sam 16,7), můžeme také říci, že Boha mů-
žeme vidět, když vycházíme ze svého srdce. To 
proto, že srdce je vyjádřením člověka v jeho celist-

(Pokračování ze stránky 4) vosti a jednotě těla i duše, v jeho schopnosti milo-
vat a být milován. 

Co se týče výrazu „čistý“, evangelista Matouš 
používá řecké slovo katharos, které v zásadě zna-
mená očištěný, průzračný, svobodný od znečišťují-
cích složek. V evangeliu vidíme Ježíše, jak vyvrací 
určité chápání rituální čistoty, spojené s vnějško-
vostí, které zakazovalo jakýkoliv kontakt s věcmi a 
osobami (mezi jiným i s malomocnými a cizinci), 
jež byly považovány za nečisté. Farizeům, kteří 
jako mnozí Židé v tehdejší době nestolovali, aniž 
by se očistili, a kteří zachovávali četné zásady spo-
jené s umýváním předmětů, Ježíš kategoricky říká: 
„Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází 

zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvr-
ňuje. Znitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné 
myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, 

lakota, zloba, lest, prostopášnost, zá-
vist, urážky, pýcha, nerozumnost“ (Mk 
7,15.21-22). 

V čem tedy tkví štěstí pramenící z čis-
tého srdce? Vycházíme-li ze špat-

ností způsobujících nečistotu 
člověka, které Ježíš vyjmeno-

vává, vidíme, že tato 
otázka se týká přede-

vším oblasti našich 
vztahů. Každý z 

nás se musí naučit 
rozlišit, co může jeho 
srdce „znečistit“, musí 

si vytvořit jasné a citlivé 
svědomí, schopné 

„rozeznat, co je vůle Bo-
ží, co je dobré, bohulibé ado-

konalé“ (Řím 12,2). Je-li nutná 
obezřetnost při péčio vše stvořené –o 

čistotu vzduchu, vody a potravin – tím více 
musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co má-
me: čistotu našich srdcí a našich vztahů. Tato 
„lidská ekologie“ nám pomůže dýchat čistý vzduch, 
který se rodí z krásných věcí, ze skutečné lásky a 
ze svatosti. 

Jednou jsem vám položil otázku: Kde je váš po-
klad? Co považuje vaše srdce za drahocenné? 
(srov. rozhovor s mladými z Belgie, 31. března 
2014). Ano, naše srdce mohou přilnout k pokladům 
buď skutečným, nebo falešným, mohou nalézt buď 
autentický klid, nebo usnout, zpohodlnět a otupět. 
Nejvzácnější hodnota, kterou můžeme v životě mít, 
je náš vztah k Bohu. Jste o tom přesvědčeni? Jste 
si vědomi té neocenitelné hodnoty, kterou máte v 
Božích očích? Víte, že On vás miluje bezpodmí-
nečným způsobem a přijímá vás takové, jací jste? 
Pokud však toto poznání chybí, člověk se stává 
nesrozumitelnou hádankou, neboť právě poznání, 
že jsme bezpodmínečně milováni Bohem, dává 
našemu životu smysl. Vzpomínáte si na Ježíšův 
rozhovor s bohatým mladíkem (srov. Mk 10,17-

(Pokračování na stránce 6) 
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M LÁ D EŽ  

22)? Evangelista Marek poznamenává, že Pán na 
něj sláskou pohlédl (verš 21) a vyzval jej, aby ho 
následoval a našel poklad v nebi. Přeji vám, drazí 
mladí, aby vás tento Ježíšův láskyplný pohled do-
provázel po celý život. 

Období mládí je časem, kdy se otevírá velké 
citové bohatství přítomné ve vašich srdcích, hlubo-
ká touha po opravdové, krásné a velké lásce. Kolik 
síly je v této schopnosti milovat abýt milován! Ne-
dovolte, aby tato vzácná hodnota byla falšována, 
ničena nebo pokřivena. K tomu dochází, když do 
našich vztahů vstupuje využívání bližního jako ná-
stroje pro egoistické cíle, mnohdy jako pouhého 
předmětu pro uspokojení. Následkem těchto nega-
tivních zkušeností zůstává srdce raněné a nešťast-
né. Prosím vás, nemějte strach ze skutečné lásky, 
které nás učí Ježíš a kterou svatý Pavel popisuje 
takto: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, 
nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedě-
lá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, neroz-
čiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zár-
mutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, 
když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlou-
vá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko 
vydrží. Láska nikdy nepřestává“ (1Kor 13,4-8). 

(Pokračování ze stránky 5) Chci vás pozvat ke znovuobjevení krásy lidské-
ho povolání k lásce a přitom vás vyzývám, abyste 
se vzepřeli rozšířené tendenci banalizovat lásku a 
především snaze redukovat ji pouze na sexuální 
stránku, a tím ji zbavovat jejích podstatných cha-
rakteristik – krásy, společenství, věrnosti a zodpo-
vědnosti. Drazí mladí, „v této kultuře dočasného a 
relativního mnozí říkají, že je důležité ‚užít si‘ tuto 
chvíli, že nemá cenu zavazovat se na celý život, 
přijímat definitivní rozhodnutí ‚navždy‘, protože se 
neví, co přinese zítřek. Já vás však žádám, abyste 
byli revolucionáři. Prosím vás, abyste šli proti prou-
du; ano, žádám vás, abyste se v tomto vzepřeli 
takovéto kultuře dočasnosti, která se domnívá, že 
nedokážete přijmout odpovědnost za to, že jste 
schopni opravdu milovat. Mám ve vás mladé důvě-
ru a modlím se za vás. Mějte odvahu ‚jít proti prou-
du‘. A mějte také odvahu být šťastní“ (Setkání s 
dobrovolníky SDM v Riu, 28. července 2013). 

Vy mladí jste výborní v objevování nového! Po-
kud se vrhnete do odhalování bohaté nauky církve 
v této oblasti, objevíte, že křesťanství není souhr-
nem zákazů potlačujících naše touhy po štěstí, ale 
životním projektem schopným fascinovat naše srd-
ce! 

(Dokončení v příštím čísle) 

XIII. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 
sobota 6. června 2015 od 8:45 hod 

Salesiánské středisko v Pardubicích  

HOST: 

P. Tomáš MLÝNEK 

 8:45 - Prezentace  
 9:15 - Přednáška P. Tomáše Mlýnka -  

„RODINA JAKO FARNOST - FARNOST JAKO RODINA“ 
 12:15 - Společný oběd 
 13:30 - Divadelní představení 
 14:30 - Mše svatá 
 15:30 - Sportovní odpoledne, občerstvení 
 
Od 9:00 - 12:00 bude v rámci DĚTSKÉHO DNE připraven  

program pro děti (obuv do tělocvičny). 
 
Náklady: 50,- Kč/os. (zajištění přednášky, nájem,  

odměny pro děti...)  
70,- Kč/os. (oběd - porce pro dospělého) 
 
Odpolední občerstvení (špekáčky, pivo, 
palačinky…) - dle ceníku 

 
Sladké pečivo k dopolednímu občerstvení je vítáno 

 

PROGRAM 
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SA LESIÁ NI  

Výletu osobními auty do Znojma a okolí se zú-
častnilo 26 farníků, P. Josef Trochta a P. Oldřich 
Matula jako hlavní organizátor. 

První zastávkou bylo někdejší působiště P. Ol-
dřicha v kostele-rotundě sv. Barbory v Častohosti-
cích. Poté jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje v 
Blížkovicích, kde byla mše svatá společně s míst-
ními farníky. Návštěva Znojma a znojemského hra-
du byly další částí bohatého dne završeného pose-
zením a degustací vína ve vinařství U Špillarů v 
Tasovicích - nemělo to chybu. Tasovice byly také 
místem noclehu v klášteře redemptoristů, část 
poutníků nocovala v penzionu. Tasovice jsou ro-

dištěm sv. Klimenta Maria Hofbauera, který byl 
svatořečen v roce 1909. V místě jeho rodinného 
domku stojí kostel sv. Klimenta, kde byla dopoled-
ne sloužena mše svatá. P. Oldřich měl pro nás při-
praven životopis svatého K. M. Hofbauera a umož-
nil nám prohlídku chrámu. Posledním místem výle-
tu byla návštěva velikého, ale velmi zchátralého 
Louckého kláštera a prohlídka ležáckých sklepů 
Znovín.  

Děkujeme oběma salesiánům za duchovní do-
provod a zvláště P. Oldřichovi za organizační zajiš-
tění výletu. 

za poutníky F. Dvořák 

VÝLET SE SALESIÁNY 

SALÍČEK - KLUB PRO RODIČE S DĚTMI 

 

V salesiánském středisku mládeže funguje klub pro rodiče s dětmi 
- SALÍČEK.  

Smyslem činnosti klubu je poskytnout dětem možnost herního, 
kreativního a sportovního vyžití. 

Rodiče jistě uvítají možnost 
vzájemného sdílení zkuše-
ností a rozhovoru. 

Scházíme se ve středu od 
9:00 do 11:30 hod. v herně 

salesiánského střediska mládeže.  

Uvítáme všechny děti, rodiče i prarodiče. 

Informace na tel. čísle 733 741 074 (Petra Bajerová) nebo na 
salicek2014@seznam.cz  

mailto:salicek2014@seznam.cz
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BLAHOPŘEJEME 

 

JMENINY 

13.06. P. Antonín Sokol 

 P. Antonín Forbelský 

D OKUM ENT  

Předmětem dubnové přednášky byly biblické 
texty, které se vztahují k pochopení toho, co nazý-
váme církví. 

Prvotní historické texty, které směřující k ozna-
čení skupiny lidí, vyvolených k tomu, aby byli lidem 
Hospodinovým, nalézáme již ve Starém Zákoně. 
Prvních 11 kapitol 1. knihy Mojžíšovy mluví o tom, 
že Hospodin je pánem celého světa, ale lidé se 
nechovají jako synové Boží. Jejich zvůle a své-
vole stále narůstá a tak Hospodin vyvolil z 
pohanského lidstva jen jednoho jediného člo-
věka – Abrama – a posílá ho se svým zaslí-
bením na okraj civilizace. 

Abram se stává požehnáním 
pro všechny národy země. Z jeho 
rodu vychází potomstvo, které již 
nese jméno Izrael. Ten je poz-
ději vyveden z Egypta Boží ru-
kou, Boží zaslíbení pak přechází 
na další generace a my čteme v 
5. knize Mojžíšově o svatém lidu, 
vyvoleném národu. Hospodin o 
tento lid pečuje, vede ho k sobě 
– ne do svobody. Vyvolený ná-
rod je nazýván svatým lidem, 
královským kněžstvem, to jest 
prostředníkem mezi Bohem a 
ostatním lidstvem. 

Bible ukazuje rozdíl mezi Jo-
nášem, který nemá soucit s od-
souzeným Ninive, a mezi Abra-
hamem, který se za odsouze-
nou Sodomu a Gomoru přimlouvá. 
Izrael je Hospodinovým misionářem, který přináší 
národům informaci o Hospodinu, a to i v babylon-
ském zajetí i po něm. Příběh pokračuje, např. u 
proroka Zachariáše, kde je obraz 10 mužů nejrůz-
nějších jazyků, kteří se drží cípů roucha představi-
tele Izraele, protože s ním je Bůh. 

Nový Zákon na tuto tradici zaslíbení navazuje. 
Ježíš v rozhovoru se Samařankou připomíná, že 
spása (ono zaslíbení) je ze Židů. Ježíšovo ukřižo-
vání se pak může v prvním okamžiku jevit, jako 
katastrofa. Texty bible ale mluví jinak. Kristovo 
vzkříšení je jádrem víry, bez něho by nebyla cír-
kev. List Efesanům (Ef 2,11-22) ukazuje propojení 
židovského a pohanského lidu právě v důsledku  
Ježíšovy smrti na kříži, která odstraňuje vše, co by 
stálo v cestě tomuto propojení. A tak se i my, kdysi 
pohané, stáváme podílníky na zaslíbení. 

Ježíšovo vzkříšení znamená povolání k šíření 
skupiny těch, kteří jsou jeho učedníky. Ježíš přiká-
zal před svým vystoupením k Otci, abychom získá-
vali všechny národy za jeho učedníky – do jeho 
společenství. Počátek církve je v setkání vzkříše-
ného Krista s učedníky. Úkol církve je oznamovat 

radostnou zvěst o Kristu. Tak je vytvářen nový lid 
Boží – ne již výlučný, uzavřený, ale naopak, veřej-
ný, určený pro všechny lidi bez omezení. 

Název „církev“ vychází z označení shromáždění 
obce, „kyriaké ecclesia“ = Pánovo skromáždě-
ní,  tedy aktuálního seskupení lidí v daném mís-
tě, otevřeného pro všechny. Protože však toto 
shromáždění nebylo iniciováno obyčejnými svět-
skými důvody, ale jednalo se o shromáždění těch, 

kdo se stali Kristovými „učedníky“, získalo ča-
sem pojmenování církev vyhraněně nábo-

ženský kontext. 
Texty Písma užívají množné 
číslo – církve. V Novém záko-

ně je zaznamenána rozmanitost 
těchto církevních obcí. Je to ozna-

čení, kterým dnes označujeme spole-
čenství farnosti nebo náboženské 
obce. Pro všechny však, a to i 

„domovní církev“ platí zaslíbe-
ní i příkaz k vyjití do světa. 
Církev není především socio-
logickým útvarem, ani spolkem 
(jako zahrádkáři), ale shro-
mážděním, které bylo svoláno 
Kristem. Není Božím králov-

stvím, je však jeho hlasatelem. 
V církvi působí Duch sv. (1 Kor 12

-14) a ten je zaslíben působením 
ve prospěch ostatních. Je tu i při-
podobnění církve mystickému tělu, 

jeho údům a odlišnosti a zvláštnosti 
úkolů, včetně sjednocení skrze jedinou svr-

chovanou hlavu těla církve, kterou je Kristus. Jeho 
moc překonává spory a proto má kosmický sjedno-
cující význam – tj. ekumenismus. První církev byla 
minoritou, žijící v diaspoře a byla pronásledována. 
Již před svým ukřižováním Ježíš mluví k první 
církvi – „ve světě budete mít soužení, ale já jsem 
přemohl svět“. 

Přednáška byla ukončena slovy Josepha Ra-
tzingera (kterého označil za největšího současné-
ho žijícího teologa), který vyslovuje jistotu, že z 
dnešních krizí povstane nová církev zítřka.   

-  Jan Franc, Jan Kohl  - 

PONDĚLNÍ VEČERY  

PŘEDNÁŠKA THDR. JIŘÍHO DOLEŽALA „O CÍRKVI“ 
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HUD BA  

Hudební vývoj na konci 19. stol. dosáhl nebýva-
lé stylové různosti a  dnes se zastavíme u duchov-
ní tvorby dvou nejsilnějších osobností závěru 19. 
století.  

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) autor světozná-
mých oper, jichž napsal celkem 28, nebyl v mládí 
přijat na konzervatoř, údajně pro ne-
dostatek talentu. Že to byl jeden 
z nejproslulejších omylů, které se ob-
čas na uměleckých školách stávají, 
dokázal svojí uměleckou dráhou. Ver-
di se celý život snažil o neustálé sebe-
vzdělávání a postupně si vypracoval 
osobitý styl hudební řeči s nespornými 
rysy geniality. Jeho slávu založily již 
rané opery Nabucco, Rigoletto, Tru-
badúr a La Traviata, ale světového 
věhlasu dosáhl po uvedení oper Síla 
osudu, Don Carlos a především Aida 
a Othello. Ve vrcholném období do-
spěl k mistrovskému sepětí textu, dě-
jového proudu a hudebního dramatis-
mu. Mezi význačné autory duchovní 
hudby se zařadil G. Verdi především 
díky svému Requiem z roku 1873, zkomponované-
mu na památku zesnulého A. Manzoniho. Text 
smuteční mše je zhudebněn velmi dramaticky, na-
příklad část Dies irae (Den hrůzy) dospívá 
k nevídanému zvukovému obrazu Posledního sou-
du. V některých částech se pochopitelně ocitáme 
hudebně v blízkosti operního stylu, ale 
je to vyváženo nezvykle důmyslnou a 
působivou polyfonií třeba v částech 
Sanctus a Libera me. Verdiho 
Requiem patří právem mezi klenoty 
světové duchovní hudby. Ojedinělým 
dílem je též Quattro pezzi sacri, jakýsi 
volný cyklus čtyř skladeb – Ave Maria, 
Laudi alla Vergine Maria, dále Te De-
um a Stabat  Mater. Díla se od sebe 
liší obsahově, ale kompozičně jsou 
dokladem skutečného mistrovství více 
než osmdesátiletého Verdiho.   

Antonín Dvořák (1841 – 1904) byl 
dovršitelem díla, které na české hud-
bě započal Bedřich Smetana a lze 
říci, že doplnil ty hudební oblasti, ve kterých se B. 
Smetana nepohyboval. Jeho největší význam lze 
spatřovat především v symfonické tvorbě, kde jeho 
světovou slávu založily jednak Slovanské tance, 
jednak symfonie – především 7. d moll, 8. G dur a 
9 e moll „Z Nového světa“. Mimořádné hodnoty 
představuje i koncertantní tvorba – koncerty pro 
klavír g moll, houslový koncert a moll a především 
violoncellový koncert h moll, též hudba komorní a 
písňová. Zakladatelský význam A. Dvořáka je tře-
ba spatřovat ale v novodobé české hudbě oratorní, 

kantátové i chrámové. Stěžějními díly tady jsou - 
Stabat Mater op. 58 (1877) a dále  Requiem op. 89 
(1890). Oratorium Stabat Mater, napsané na stře-
dověkou sekvenci Jacopona da Todi pro sóla smí-
šený a dětský sbor, orchestr a varhany je pracová-
no dle Dvořákových velkých vzorů Bacha, Haende-

la a Beethovena. Skladatel započal s 
dílem v době hlubokého zármutku na 
úmrtím svých dvou dětí během čtyř 
týdnů. Tato událost předznamenala 
hluboký prožitek skladatele nad ztvár-
něním textu o bolesti Matky Boží a z 
celého díla tato opravdovost skutečně 
vyzařuje. Pozdější Requiem pro sóla, 
sbor a orchestr na liturgický latinský 
text smuteční mše si nezakládá na 
okázalosti zvukových a hudebních 
výrazových prostředků, obvyklých u 
předchůdců, například Berlioze, ale je 
nesmírně přesvědčivou uměleckou i 
lidskou výpovědí hluboce věřícího 
Dvořáka. Svým výrazem se velmi blíží 
charakteru obdobných děl Mozarta, 
Brahmse a Faurého. Zvláštním rysem 

je užití tzv. idée fixe – krátkého, výrazného, cha-
rakteristického motivu, jenž prostupuje celou sklad-
bou. Tato technika byla užita v české hudbě i v bu-
doucnu, například u Josefa Suka (Dvořákova žáka 
a zetě). Další významnou skladbou v této oblasti je 
scénické oratorium na text Jaroslava Vrchlického, 

zkomponované pro Anglii – Svatá 
Ludmila, monumentální dílo Haende-
lovského střihu. Z duchovní hudby 
nelze opomenout krásnou Mši D dur 
op. 86, dále zvukově velmi působivé 
Te Deum pro soprán, bas, sbor a or-
chestr a Žalm 149 pro sbor a orchestr. 
K vrcholům světového písňového re-
pertoáru patří geniální cyklus Biblické 
písně op. 99 (1894), zhudebňující žal-
my Starého zákona ať už za doprovo-
du klavíru, varhan či orchestru. Tím, 
že Dvořák zachovává a zhudebňuje 
autentickou podobu textu, dosáhl mi-
mořádného účinku. Výčet duchovních 
a v pravém slova smyslu chrámových 

skladeb by nebyl úplný bez uvedení menších, ale 
nesmírně krásných děl – Ave Maria, O Santissima 
a Hymnus in festo Ss. Trinitatis pro sólový hlas s 
varhanami.  

Duchovní stránka Dvořákovy hudby byla vždy 
nedílnou součástí uměleckého tvaru díla a byl to 
také jeden s atributů, který vynesl A. Dvořákovi 
světovou slávu, ačkoli on sám o ní nikdy neusilo-
val. Zanechal nám v této oblasti dílo nadčasové 
hodnoty. 

Jiří Kuchválek, regenschori  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 3/2015 

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – G. VERDI A  A. DVOŘÁK 
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HUD BA  

Dne 20. 4. 2015 na pravidelné zkoušce chrámo-
vého sboru jsme zažili velice nevšední oslavu. 
Dlouholetý tenorista tohoto tělesa pan ing. Václav 
Volf zde oslavil 90 let svého života. 

Toto požehnané jubileum je jistě veliký dar od 
Boha. Pro nás všechny však o to radostnější, že 
doposud naprosto bez problémů zvládá zazpívat 
tenorové party celého repertoáru chrámového sbo-
ru. Tak jak je doposud věrný Bohu celý život ve 
víře, tak bez nadsázky můžeme konstatovat, že 
hřivnu, jíž byl od svého Stvořitele obdarován, pocti-
vě k Jeho oslavě vrací a to již po dobu 75 let!! 
Mnozí by to možná nazvali „koníčkem“ - osobní 
zálibou. V Pardubicích je ale mnoho různých pě-
veckých sborů, kde by mohl svoji hřivnu jako 
„koníčka“ uplatnit. V jeho případě musíme přiznat, 
že nejde o „koníčka“, ale o věrnost a vděčnost Bo-
hu. Za všech režimů, ve chvílích radostných i těž-
kých, za každého počasí, poctivý v docházce, spo-
lehlivý člen chrámového sboru. Vždy s úsměvem, 

tichý, nenápadný... 
Vzpomínám na roky, kdy nám technika ještě 

neumožňovala rozmnožení pěveckých partů. Pan 
Václav rozepisoval notové záznamy z partitur pro 
celý sbor. Nebyly žádné „kopírky“, vše se pro kaž-
dého zpěváka psalo ručně. A byly to doby, kdy 
sám byl plně pracovně vytížen v zaměstnání i ve 
své milované rodině. 

Za to všechno, hlavně za jeho příklad, mu od 
nás všech patří velké poděkování. Při jeho krás-
ném jubileu mu od Pána Boha vyprošujeme hodně 
sil, milostí a zdraví do všech dní, které pro něho 
Bůh připravil. Při této příležitosti nemohu nevzpo-
menout i jeho manželky "Manky"- jak jí říkával, kte-
rá byla rovněž členkou sboru, ale jubileum svého 
manžela již slaví na věčnosti. Ať tenor pana Václa-
va i nadále slouží k Boží oslavě. 

 
„Zpěvem k srdci, srdcem k Bohu!“ 

SVOJI HŘIVNU POCTIVĚ VRACÍ BOHU 

 
 

Pardubický komorní sbor Cantus amici 
  

Vás srdečně zve na 
 

 

JARNÍ KONCERT  
DUCHOVNÍ HUDBY 

 
ve čtvrtek 21. května 2015 v 18.00 hodin 

 kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích 
 
 

V programu koncertu zazní Missa brevis J.de Haana a díla J.S.Bacha,  
J.Arcadelta, L.Boëllmanna, F.Mendelssohna-Bartholdyho, V.Javory atd. 

 
 

Účinkují 
 

pěvecký sbor Cantus amici Pardubice 
 

 varhany – Radka Piskačová 

 

   dirigent – Jan Jiráček 
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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 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

ROSARIO 

,,Růženec není obyčejný řetěz perel…“  je velmi silným nástrojem pro 
mír, ochranu, požehnání, lásku v boji proti zlu. 

Díky modlitbě růžence získáváme hojnost milostí. 

Pojďme se v tomto rychlém světě rozbouřeném jako moře na chvíli 
zastavit a odevzdat se do náruče plné lásky a milosti. Objevme ta-
jemství růžence panny Marie a jeho sílu. Vložme do modlitby růžen-
ce vše, co nás trápí, vše k čemu chceme přispět a za co chceme pro-
sit (například mír ve světě, ochranu pro město, požehnání rodinám, 
za kněze, vězně, nemocné, zemřelé atp.). I naše doba potřebuje 
podporu každého z nás - jen mluvit nestačí. 

 
V rámci modliteb růžence si také povíme o teologické podstatě růžence  

a jeho významu pro současného člověka. 
 

Modlitby se konají v kapli sv. Martina v Němčicích u Pardubic. 
4.6. 2015 v 19:00,  

poté vždy první čtvrtek v měsíci 

MODLITBY ZA MÍR, 

UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ LIDSKÝCH SRDCÍ 

„Budou-li dva z vás na zemi svorně o cokoliv žádat, bude jim to dopřáno 
od mého Otce, který je v nebesích. Shromáždí-li se totiž dva nebo tři 

v mém jménu, jsem tam uprostřed nich.“(Mt 18, 19-20) 
 

Vzhledem k událostem, které se dějí ve světě i mezi lidmi. Tedy i ke zlu, 
které se šíří válkou. Je nejvyšší čas se zastavit, aby člověk začal zpytovat 
svědomí a uvědomovat si svoje chování, jednání a styl života. Čím ze se-
be přispívám k míru nebo naopak k válce? Tedy začít na sobě více praco-
vat, udělat změny a začít pracovat a podporovat mír. Protože pokud ne-
mám mír v sobě a vůči lidem či světu, jak můžu přispět k míru ve světě? 
 

Pokud chcete něco udělat pro sebe a celý svět, jste zváni ke společné modlitbě. 
 

Ve středu 13. května 2014 od 19.00 
a dále 1 x za 14 dní  

každou sudou středu od 19.00 
 

V kapli sv. Vavřince a sv. Martina v Němčicích (u Pardubic) 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

Ne 17.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Slavnost 1. Svatého přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 

Po 18.05. Pondělní večery - P. Hladílek kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 20.05. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt  21.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Koncert - Cantus amici kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Pá 22.05. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

  Koncert - S. Klecandr kostel sv. Jana Křtitele 20:00 hod. 

Ne 24.05. Slavnost Seslání Duch svatého kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Čt 28.05. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30 hod. 

  Setkání Pastorační rady farní sál 19:00 hod. 

Pá 29.05. Noc kostelů kostel sv. Bartoloměje 18:00 - 22:30 

Ne 31.05. Slavnost Nejsvětější Trojice   

St 03.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 04.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 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 05.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 06.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  13. Den rodin a den dětí Salesiánské středisko od 8:45 hod. 

Ne 07.06. Slavnost Těla a Krve Páně (průvod) kostel sv. Bartoloměje   09:00 hod. 

  Sbírka: Národní eucharistický kongres   

St  10.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 11.06. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 12.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   

Po 15.06. Přijímání intencí na červenec  farní kancelář od 08:00 hod. 

  Pondělní večery - P. Petráček kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 17.06. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 18.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 19.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 20.06. Diecézní setkání seniorů a jejich přátel Hradec Králové  

Ne  21.06. Zahradní slavnost farní zahrada 16:00 hod. 

St 24.06. Slavnost narození Jana Křtitele   

Čt 25.06. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 27.06. Kněžské svěcení HK - katedrála  09:30 hod. 

Ne 28.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 18:30 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 


