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rantišek, římský bis-
kup a služebník Bo-
žích služebníků, 
všem, kdo čtou ten-
to list: milost, milosr-
denství a pokoj! 

1. Ježíš Kristus je tváří Otcova mi-
losrdenství. Tajemství křesťanské 
víry je patrně shrnuto v tomto slo-
vu. Milosrdenství ožilo, stalo se 
viditelným a dosáhlo svého vrcholu 
v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně 
milosrdný“ (Ef 2,4) Otec poté, co 
zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha 
milosrdného a milostivého, shoví-
vavého, velmi laskavého a věrné-
ho“ (Ex 34,6), dával nadále pozná-
vat svoji božskou přirozenost růz-
nými způsoby a v mnoha dějinných 
momentech. V „plnosti času“ (Gal 
4,4), když bylo podle Jeho plánu 
spásy všechno připraveno, poslal 
svého Syna narozeného z Panny 
Marie, aby nám zjevil svoji lásku 
definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí 
Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Naza-
retský svým slovem, svými gesty a 
celou svojí osobou zjevuje Boží 
milosrdenství. 
2. Potřebujeme neustále rozjímat o 
milosrdenství. Je zdrojem radosti, 
vyrovnanosti a pokoje. Je podmín-
kou naší spásy. Milosrdenství je 
slovem, které zjevuje tajemství Nej-
světější Trojice. Milosrdenství je 
poslední a svrchovaný čin, kterým 
nám Bůh vychází vstříc. Milosrden-
ství je základním zákonem, který 
přebývá v srdci každého člověka 
hledícího upřímným zrakem na 
bratra, kterého v životě potká. Milo-
srdenství je cesta, která sjednocuje 
Boha a člověka, protože otevírá 
srdce naději, že jsme milováni na-
vždy i přes omezení svého hříchu. 

*** 
25. Mimořádný Svatý rok je tedy 
příležitostí, abychom v každoden-

ním životě prožívali milosrdenství, 
kterým nás Otec zahrnuje od věků. 
Nechme se v tomto Jubileu Bohem 
překvapit. On nikdy neustává oteví-
rat dokořán bránu svého srdce, 
aby nám opakoval, že nás má rád 
a chce s námi sdílet svůj život. Cír-
kev mocně pociťuje naléhavost 
zvěstovat Boží milosrdenství. Její 
život je autentický a věrohodný, 
když je milosrdenství její přesvěd-
čivou zvěstí. Ví, že její první úkol, 
zejména v naší době plné velkých 
nadějí a silných protikladů, spočívá 
v uvedení všech do obrovského 
tajemství Božího milosrdenství roz-
jímáním Kristovy tváře. Církev je 
povolána být jako první opravdo-
vou svědkyní milosrdenství vyzná-
vaného a žitého jako jádro Zjevení 
Ježíše Krista. Ze srdce Trojice, z 
nejhlubšího nitra Božího tajemství 
ať plyne a proudí bez ustání obrov-
ská řeka milosrdenství. Tento pra-
men nebude nikdy vyčerpán těmi, 
kdo k němu přistupují. Každý z ně-
ho může čerpat pokaždé, když po-
třebuje, protože milosrdenství Boží 
je nekonečné. Jeho tajemství je 
neprobádatelné stejně jako je ne-
vyčerpatelné jeho bohatství.   
Kéž je v tomto Svatém roce církev 
ozvěnou Božího Slova, které zní 
mocně a přesvědčivě jako slova a 
gesta odpuštění, opory, pomoci a 
lásky. Ať neúnavně nabízí milosr-
denství a je vždy trpělivá v posky-
tování útěchy a odpuštění. Církev 
ať je hlasem každého muže a kaž-
dé ženy a s důvěrou a bez ustání 
opakuje: „Rozpomeň se, Hospodi-
ne, na své slitování, na své milosr-
denství, které trvá věčně“ (Žl 25, 
6). 
Dáno v Římě u sv. Petra 11. dubna 
na vigilii svátku Božího milosrden-
ství léta Páně 2015 ve třetím roce 
pontifikátu. 

www.farnost-pardubice.cz 

MISERICORDIAE VULTUS   
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

V naší farnosti právě skončil první běh kurzu 
Alfa, a tak bych chtěla krátce zhodnotit tuto aktivi-
tu. Každé úterý jsme se po dobu 3 měsíců s Vámi 
měli možnost scházet, posedět si u 
občerstvení, vyslechnout zajímavé 
přednášky a obohacující byly také 
Vaše zkušenosti.  

A co nám Alfa dala? Možnost klást 
otázky a společně hledat odpovědi. 
Navázali jsme přátelství a prohloubily 
vztahy.  

Chceme poděkovat všem, kteří 
přišli na kurz Alfa. Vážíme si Vás a děkujeme, že 
jsme Vás mohli poznat.  

Chceme poděkovat všem, kteří se za nás modli-
li, Vaše podpora přinesla mnoho ovoce (byla velmi 
silná).  

Chci poděkovat celému týmu, že do 
Alfy přispěli nejen svou prací, ale dali 
do ní také své srdce.  
Chceme poděkovat všem duchov-
ním, kteří se podíleli na Alfě za jejich 
otevřenost, vřelý přístup a přátelskou 
atmosféru, která byla tak charakteris-
tická pro každé naše setkání. 

 
  Zuzana Nápravníková 

KURZ ALFA 

Slavnostní mše svatá spojená s udílením svá-
tosti pomazání nemocných se uskutečnila v sobotu 
7. listopadu 2015 v arciděkanském kostele sv. Bar-
toloměje. Koncelebrovanou mši svatou sloužili otec 
biskup Mons. Josef Kajnek, arciděkan P. Antonín 
Forbelský a P. Filip Dušek, kteří také udíleli svátost 
pomazání nemocných. Dále sloužil P. Antonín So-
kol, který před mší sv. zpovídal a jáhen Karel Ky-
lar. Kostel byl krásně vyzdoben květinami a bílá 
roucha kněží dávala udílení svátosti opravdu slav-
nostní ráz. O udělení svátosti pomazání nemoc-
ných požádalo více jak 
70 věřících a bylo milé, 
že bylo v provozu elek-
trické topení pod lavice-
mi. 

Slavnost se konala 
v tzv. „dušičkovém oktá-
vu“, kdy se více než jindy 
vzpomíná na naše ze-
mřelé a uvědomujeme si 
pomíjejícnost pozemské-
ho života a potřebu, na-
plnit tu zbývající cestu ke 
spáse dobrým křesťan-
ským životem. I otec bis-
kup Josef Kajnek ve své 
promluvě m.j. hovořil o 
tom, že při nemocech a 
obtížích stáří máme hle-
dat účinnou pomoc při-

podobněním se utrpení Ježíše  Krista a 
v modlitbách prosit též o sílu Ducha svatého . 

Po závěrečném požehnání jsme byli pozváni na 
pohoštění do farního sálu na pohoštění, které však 
ne všichni přijali. 

Upřímně a z celého srdce děkujeme našim kně-
žím za celou slavnost a hlavně posilu do dalších 
dnů. A děkujeme i těm, kteří připravili a zajistili po-
hoštění na faře. Bohudíky za vše. 

  Jana Čihulová  

SLAVNOST UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. 

VÍRA V ŽIVOTĚ 

Zveme Vás do nově vznikajícího společenství. Budeme se společně scházet, modlit, číst z Písma a 
zjišťovat, jak evangelium působí v našich životech. Otevřeme postupně křesťanská témata, která se 
nás hluboce dotýkají. Naučíme se pozorovat, jak nás Ježíš vede po cestě životem.  
 
Kdy: Budeme se scházet 1x za 14 dní, vždy v úterý v 18.30 hodin. Poprvé 16. 2. 2016  
Kde: Římskokatolická fara, Kostelní 92, Pardubice.  
Pro koho je společenství určené: Pro každého 
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Alianční týden modliteb:  

„… vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16:22)   (3. - 10. ledna) 

Týden modliteb za jednotu křesťanů:  

„Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9)   (18. - 25. ledna)  

 
EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

PARDUBICE - LEDEN 2016 
 

Středa 06. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ - Archa, Lonkova 512  
výklad Božího slova: Jan Rokyta 

 
Pátek 08. 01. CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE,  Staročernská 1799, 

Pardubice-Slovany (konečná trol. č. 1, točna, bývalé sídlo fy INFINITY)  
výklad Božího slova: František Plecháček 

 
Pondělí 18. 01. Římskokatolická církev, kostel sv. Jana Křtitele 

výklad Božího slova: Martin Tabačan 
 

Čtvrtek 21. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, Sladkovského 638  
výklad Božího slova: Tomáš Duchoň 

 
Setkání začínají vždy v 18:00 hod. 

 
Program připravují a srdečně zvou zástupci: 

Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, 
Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve,  

Slova života. 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  
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Svatý Mikuláš nezapomněl a také letos navštívil 
více než 32 rodin z naší farnosti. Jeho ohnivé vozy 
se vydaly na cestu v sobotu 5. 12. 2015. Kromě 
dobrých andělů ho doprovázeli i čerti, kteří chtěli 
vzít vaše „hodné“ děti. Díky velikému přimlouvání 
andělů se jim to ovšem nepodařilo a Mikuláš děti 
nedal.  

Mikuláš také v neděli 6. 12. 2015 přišel s andě-
lem na dětskou mši a zastavil se také v salesián-
ském středisku, aby děti obdaroval.  

Děkuji všem, celé posádce, že na naši farnost 
nezapomněli a těšíme se i na příští rok!  

Zuzana Petrášová 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

Zveme ženy a dívky ve věku  15 - 65 let na duchovní setkání na téma: 
 

PŘIJÍMAT A PROJEVOVAT MILOSRDENSTVÍ 

 
Součástí tohoto setkání budou také 

BIBLICKÉ TANCE  
 

Termín:  Sobota 16. ledna 2016 
Místo:  Salesiánské středisko, Zborovské nám. 2018,  Pardubice  

 
Program setkání: 
10:00 přednáška - přijímání milosrdenství 
11:00 přestávka 
11:30 přednáška - projevování milosrdenství 
12:30 oběd 
13:30 biblické tance 
15:00 mše svatá  

 
Přednášku, modlitbu i biblické tance povedou 

sestry z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. 
www.blahoslavenstvi.cz 

 
Přihlásit se je třeba do 10. ledna 2015, na www.farnost-pardubice.cz, 604 737 790. 

 
Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150,- Kč,  

část programu je v tělocvičně, proto je třeba mít vhodnou obuv.  

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL  

NAŠI FARNOST! 

FARNÍ KANCELÁŘ O VÁNOCÍCH 

Změna času otevření farní kanceláře: 
 
21. 12. - pondělí  08:00 - 12:30 * 13:30 - 17:30 hod. 
22. 12. - úterý   09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
22. 12. - středa  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
24. 12. - čtvrtek   ---------------------------- 
 
28. 12. - pondělí 09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
29. 12. - úterý  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
30. 12. - středa  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
31. 12. - čtvrtek 09:00 - 11:00  
 

V naléhavých případech možné volat: 731 598 842 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Na 3. adventní neděli se při misijním jarmarku v 

klášterním kostele vybralo 2130,- Kč. 
Všem, kteří se zúčastnili příprav, i těm, kteří 
svým nákupem přispěli na PMD, děkujeme.  

http://www.blahoslavenstvi.cz/
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Pan Ježíš chodil kdysi po 
této zemi mezi námi. 
S každým člověkem jednal 
s láskou. Každého, kdo ho 
upřímně prosil, uzdravil na 
duši a některé dokonce i 
na těle. Modlitby jsou účin-
nou prosbou k Panu Ježí-
ši, aby znovu chodil po 
této zemi a aby jeho uz-
dravující láska k nemoc-
ným působila i dnes. 

V rámci modliteb za nemocné, budou dle možností 
zajištěny mše svaté či bohoslužby slova. 
Do bohoslužeb budou – všeobecným způsobem – 
zahrnuty úmysly z tzv. Knihy přímluv za nemocné, 
do níž bude mít každý možnost napsat svou 
prosbu.  

místo: Kaplička v Pardubické nemocnici, Centrum 
duchovní péče OÁZA (1. patro budovy 
č. 13 u hlavní vrátnice) 

čas: 19:00 hod. 
termíny: Začínáme v úterý 12. 1. 2016. Modlitby 

budou pokračovat vždy v úterý jednou za 
14 dní. Následovat bude úterý 26.1., 
9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., atd… 

Vítaný je každý, kdo si přeje mezi nás přijít. 
 
„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) 

 
Miloslava Šťastná (tel.732 469 757)  

a P. Filip Dušek  

K NEMOCNÉMU S LÁSKOU 

MODLITBY ZA NEMOCNÉ V PARDUBICKÉ NEMOCNICI. 

Kdy: Neděle 27. 12. od 15 do 18 hodin  
Kde: Salesiánské středisko – nealko bar  
 
 Soutěž je rozdělena rozdělena do tří věkových 

kategorií: do 10 let, 10 – 15 let, od 15 let.  
 
Disciplíny: kulečník, stolní fotbal, stolní hokej, 
ping-pong, také různé stolní hry…  
 
 Jednotlivá vítězství se započítávají každému 

hráči i celým farním skupinám  
 Hrajeme o hodnotné ceny, připravena je velká 

desková hra a dalších několik drobných výher  
 Nebráníme se přítomnosti rodičů, ale není nutná  
 Akce je zdarma  

 Účastníci mají zajištěný pitný režim  
 Nabízí se možnost nákupu občerstvení v baru  
 
Za přípravný tým vás zvou: George, Mikuláš a 
Tomáš  

Organizátor: Jiří (George) Woclawek  
mobil:777 259 334,  

e-mail jiri.woclawek@gmail.com,  
web: www.pardubice.sdb.cz  

SA LESIÁ NI  

 SALESIÁNSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

PODĚKOVÁNÍ, OHLÉDNUTÍ 

V letošním roce Centrum oslavilo 10 let od své-
ho založení. Jeho posláním je poskytovat lidské i 
odborné zázemí pro ty mladé lidi, kteří neměli to 
štěstí, aby vyrůstali ve vlastní rodině. Letos jsme 
poskytovali podporu osmdesátce takových mla-
dých lidí. Jsme vděčni všem, kteří nás jakkoliv ma-
teriálně, lidsky i duchovně podporují. Aktuálně má-
me nově otevřený účet veřejné sbírky: 
2000866436/2010. Vítáme i jiné formy pomoci – 
včetně různých forem dobrovolnictví (kontakt: Mo-
nika Peterková: peterkova@dozivota.cz, mobil: 
734435254, web: www.dozivota.cz). 

 

POZVÁNÍ NA KONCERT OBOROHU 

Srdečně Vás zveme na Novoroční koncert Obo-
rohu, který se koná v Kostele sv. Václava u sa-
lesiánů v neděli 3. ledna od 17 hod. Vstupné 
dobrovolné. Případný výtěžek bude použit ve pro-
spěch činnosti na podporu mladých lidí opouštějí-
cích ústavní výchovu.  

 

NOVÉ ČÍSLO BULLETINU 

V kostele je volně k rozebrání nové číslo Bulleti-
nu, ve kterém se můžete více dočíst o naší činnos-
ti a kde se snažíme přibližovat veřejnosti alespoň 
útržky příběhů, se kterými se setkáváme. 

Monika Peterková 

INFORMACE Z CENTRA DON BOSCO SKM 

http://pardubice.nempk.cz/mapa-arealu-nemocnice
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Milovaní bratři a sestry v Kristu, 
 
v jednotě a oddanosti našemu milovanému pa-

peži Františkovi Vám tímto listem předávám a svě-
řuji do rukou jeho výzvu ke slavení Svatého roku 
Milosrdenství, který právě začíná. Svatý otec se 
chopil klíčů, jež Kristus svěřil Petrovi, aby otevřel 
svatou bránu, a zároveň s ni na jeden rok odemkl 
všechny prameny Božího Milosrdenství pro celý 
svět. Ty budou v tomto období zvlášť mocně a vy-
datně působit. Naším úkolem je otevřít tomuto Mi-
losrdenství brány svých srdcí, s pokorou a láskou 
přijímat odpuštění a obrácení, které nám Pán skr-
ze svou Církev nabízí, a všemožně z těchto pra-
menů čerpat. Zvlášť je třeba zdůraznit svátost smí-
ření, kterou Bůh Církvi svěřil jako velký a jedinečný 
prostředek svého Milosrdenství. 

Svatý otec zahájil toto mimořádné jubileum v 
naději, že se každý člověk nechá prostoupit milo-
srdnou Boží láskou, aby dosáhl odpuštění, usmíře-
ní a všech dalších darů, které nám Pán nabízí. 
Jsme povoláni, abychom z nich čerpali jednodivě, 
ale i jako společenství - jako rodina, farnost, diecé-
ze, Církev, křesťané, celé lidstvo. 

Poprvé v historii Církve se otevírají svaté brány 
ve všech katedrálních chrámech světa. Chrámy 
jsou znamením trvalé Boží přítomnosti mezi námi, 
brána pak symbolizuje průchod, kterým člověk, 
pozemský poutník, předstupuje před milosrdného 
Boha, osobně se s ním setkává, opět nalézá a ob-
novuje smysl svého života. Tou branou je Kristus. 

Logo Svatého roku Milosrdenství odkazuje k 
podobenství o spravedlivém Samaritánovi, který se 
postaral o zuboženého člověka. Podobně - a dale-
ko více - se o každého z nás stará Bůh, který nás 
nosí na svých ramenou, aby v nás vzbudil lítost 
nad hříchy, lásku a touhu jeho Milosrdenství napo-
dobovat ve světě. T my máme být skrze své spoje-
ní s Kristem milosrdnými samaritány, kteří nepřetr-
žitě čerpají z Božího Milosrdenství a jím posíleni 
vnášejí Boží lásku do světa konkrétními skutky. T 
my máme být svědky Božího Milosrdenství. 

Na začátku Svatého roku Milosrdenství nechť si 
každý věřící přizná: Jsem to já, kdo nejvíce potře-
buje pokání a odpuštění, aby mohl následovat 
Krista vc světě. Vždyť Milosrdenství je základem a 
nezbytnou podmínkou spásy. Nemohu svčt napra-
vit, nic dobrého v něm vykonat, pokud se nejprve 
pokorně ncsldoním před Pánem a nepožádám ho 
o slitování, pokud od základu neobrátím svůj život. 
Nemohu být pro druhé prostředníkem Boží Lásky, 
pokud se z tohoto zdroje sám ve vší pokoře ne-
napiji. Jsem to já, kdo se dříve než ten, koho mám 
tendenci posuzovat, potřebuje odvrátit od hříchu a 
zla. Jsem to já, kdo jako první musí pocítit svoji 
naprostou závislost na Božím milosrdenství, kdo 

jako první musí vzdávat díky za Boží Lásku a rado-
vat se z ní. Pak teprve mohu toutéž bránou chrá-
mu vyjít ven, abych o Božím Milosrdenství svědčil 
ve světě kolem sebe. 

Boží Milosrdenství je bohatým pramenem a mo-
hutnou řekou nového života, která hojí každou lid-
skou ránu, zavlažuje rodinu, společenství i každé-
ho jednotlivec. Tento nezasloužený věčný dar nás 
zároveň zavazuje vůči druhým. Vůči našim bratrům 
a sestrám, a to i vůči těm, kteří se hlásí k jiné 
církvi, k jinému náboženství či v Boha nevěří. I jim 
jsme každodenními svědky milosrdné Boží lásky. 
Zdarma jsme dostali, zdarma tedy dávejme. Tak 
jako milosrdný Samaritán a člověk, který přijal jeho 
nezištnou pomoc, nerozlišujme v tomto velikém 
úkolu své bližní podle národnosti, původu, rasy či 
víry. Zvlášť v této rozbouřené době buďme vždy 
stejně laskaví k domácím i k přistěhovalcům, ke 
křesťanům i k těm, kteří oslovují Boha jiným jmé-
nem. Tak to přece činí i Bůh. Buďme všem Svědky 
milosrdné a spravedlivé Boží lásky, z níž se rodí 
každý člověk bez rozdílu k obrazu Božímu. Milosr-
denství Boží je spravedlivé jako sám Bůh. Milosr-
denství je cesta Boha k člověku, ke spáse člověka. 

V tomto Svatém roce, do něhož právě vstupuje-
me, tedy nejen přijímejme, velebme a oslavujme 
Boží Milosrdenství, ale i my sami buďme milosrdní 
tak, jako je milosrdný náš nebeský Otec. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky Božího Milosr-
denství, nechť na Vás všechny sestoupí Duch 
Svatý a učiní si z Vás svůj oblíbený příbytek. Ne-
chť Vás naplní radostí, láskou a touhou po věčné 
svaté bráně, té, kterou se otevírá nebeská sláva v 
Kristu Ježíši, našem Pánu. 

 
K tomu Vám ze srdce žehnám od katedrály 

Svatého Ducha 

Jan Vokál 
biskup královéhradecký 

 
Dáno na slavnost Neposkvrněného početí Pan-

ny Marie, 8. prosince 2015 

SVATÝ  ROK M ILOSR D ENST V Í  

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA JANA VOKÁLA  

K ZAHÁJENÍ SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 

BLAHOPŘÁNÍ 

31.12. P. Antonín Sokol 

09.02. P. Josef Trochta SDB 
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SVATÝ  ROK M ILOSR D ENST V Í  

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA  

PRO SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 

Pane Ježíši Kriste, 

učil jsi nás být milosrdnými, 

jako je milosrdný nebeský Otec, 

a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 

Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

 

Tvůj láskyplný pohled 

osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, 

cizoložnici a Marii Magdalénu 

od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 

přiměl Petra plakat, když tě zradil, 

a zaručil kajícímu zločinci ráj. 

 

Dej, ať každý z nás 

slyší tvá slova určená samařské ženě, 

jako bys je říkal nám: 

„Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 

Boha, který projevuje svou všemohoucnost 

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 

dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, 

tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 

byli podrobeni slabosti, 

a tak mohli soucítit s těmi,  

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 

zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

 

Sešli svého Ducha 

a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 

aby se Svatý rok milosrdenství 

stal rokem Hospodinovy milosti 

a aby tvá církev s obnoveným nadšením 

mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 

vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 

a navrátit zrak slepým. 

 

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, 

o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ 

s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 

HYMNA SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
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Papež František letos na jaře vyhlásil bulou Mi-
sericordiae Vultus (MV) mimořádný Svatý rok milo-
srdenství, který začal otevřením Svaté brány ve 
vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Panny Ma-
rie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tedy 
v úterý 8. 12. 2015. Toto datum nebylo vybráno 
náhodně, ale váže se k výročí zakončení Druhého 
vatikánského koncilu. Ná-
sledující neděli 13. 12. 
2015 pak došlo poprvé 
v dějinách k otevření Svaté 
brány neboli Brány milosr-
denství v každé katedrále 
na celém světě. Můžeme 
v tom spatřovat jak velikou 
papežovu touhu, aby se 
dobrodiní svatého roku do-
stalo v hojné míře k co nej-
většímu počtu věřících, tak 
velký význam, který od po-
čátku svého pontifikátu při-
kládá místním církvím – 
diecézím. Projděme si 
v krátkosti samotný obřad. 

Pozornost zaměřenou 
na místní církev podtrhuje 
skutečnost, že slavení bo-
hoslužby předsedá diecéz-
ní biskup, a to v katedrále, 
která je mateřským chrá-
mem celé diecéze. K hojné 
účasti jsou pozváni jak kně-
ží a jáhni, tak ostatní věřící. 
Svatý rok se tak bude slavit 
nejen v Římě, ale i 
v místních církvích a „stane 
se viditelným znamením 
společenství celé církve“ (MV 3). 

Charakteristickým rysem svatého roku je pouť, 
proto se s ní počítá i při otevření Brány milosrden-
ství. Bohoslužba totiž nebude začínat v katedrále, 
ale v kostele Panny Marie, kde součástí úvodních 
obřadů bude také četba evangelia a začátku buly 

Misericordiae Vultus. Pak se půjde průvodem do 
katedrály, neboť „také milosrdenství je cílem, kte-
rého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek 
a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: pro-
střednictvím Svaté brány se necháme obejmout 
Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že 
vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný 

Otec k nám.“ (MV 14) 
Průvod se pak zastaví u 
zavřeného hlavního vchodu 
do katedrály, který bude 
Branou milosrdenství. Krát-
ký obřad má christologický 
charakter. Biskup volá po 
otevření brány, která odka-
zuje k bráně milosrdného 
Božího srdce, otevřeného 
při probodení Kristova boku 
na kříži. Kristus je totiž bra-
nou, která vede ke spáse. 
Poté celý průvod projde 
Svatou branou. 
Následuje svěcení vody a 
pokropení lidu. Takto se 
připomíná křest, který je 
vstupní branou do spole-
čenství církve. 
Zahájení svatého roku 
v diecézích vrcholí slave-
ním eucharistie: Bůh totiž 
vychází vstříc těm, kdo ho 
hledají s upřímným srdcem 
a stále nabízí lidem svou 
smlouvu. 
Bude určitě dobré, když se 
budete moci zúčastnit této 
mimořádné události. Přijďte 

tedy 3. neděli adventní 13. 12. 2015 v 15:00 do 
kostela Panny Marie, kde tato slavnost bude začí-
nat. Popis celého obřadu i další dokumenty souvi-
sející se Svatým rokem milosrdenství je možné 
najít na tisk.cirkev.cz. 

P. Jan Šlégr 

SVATÝ  ROK M ILOSR D ENST V Í  

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

Vatikán. Petrův nástupce dnes (1. 9. 2015) 
vydal list o aplikaci odpustků spojených se slave-
ním Svatého roku Milosrdenství. Adresoval jej 
předsedovi Papežské rady pro podporu nové 
evangelizace arcibiskupovi Fisichellovi a specifiko-
val některé podrobnosti.  

Jak oznámil už v papežské bule Misericordiae 
vultus, budou odpustky vázány nejenom na pouť 
ke svaté bráně čtyř bazilik do Říma, nýbrž do ka-
tedrály každé diecéze, popř. dalších míst, která 

určí místní biskup. „Je důležité – píše papež Franti-
šek – aby se tato pouť pojila především s přijetím 
svátosti smíření a s účastí na svaté eucharistii spo-
lu s rozjímáním o milosrdenství.“ Tyto bohoslužby - 
sděluje dále Svatý otec - budou nezbytně doprová-
zeny vyznáním víry a modlitbou za papeže a na 
úmysly, které mu leží na srdci pro dobro církve a 
celého světa.  

Nemocní a nemohoucí budou moci obdržet jubi-
(Pokračování na stránce 11) 

LIST PETROVA NÁSTUPCE O APLIKACI ODPUSTKŮ SVATÉHO RO-

KU MILOSRDENSTVÍ  
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lejní odpustky účastí na bohoslužbách prostřednic-
tvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého 
„utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který 
v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení uka-
zuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bo-
lesti i osamění.“ 

Jubileum je určeno také vězněným lidem. 
Papež František zmiňuje v této souvislosti 
amnestii, pro kterou byl Svatý rok vždycky 
příležitostí, a vyprošuje všem vězněným 
milosrdenství Otce, který je nablízku 
tomu, kdo má nejvíce zapotřebí jeho od-
puštění. „Odpustky mohou věznění obdr-
žet ve vězeňských kaplích. A pokaždé když 
budou procházet dveřmi svojí cely, obrátí-li 
se myšlenkou a modlitbou k Otci, bude to 
mít stejný význam jako průchod Svatou 
branou.“ 

Papež František dále zdůrazňuje ko-
nání skutků duchovního a tělesného mi-
losrdenství. Každý kdo vykoná jeden ne-
bo více takových skutků, obdrží rovněž 
odpustky. 

Obsáhlejší pasáž věnuje Petrův nástup-
ce „jednomu z vážných problémů naší do-
by“, kterým je „změněný vztah k životu. Velmi 
rozšířená mentalita totiž vedla ke ztrátě nezbytné 
osobní a sociální vnímavosti k novému životu,“ 
konstatuje papež. Drama umělého potratu někteří 
vnímají povrchně bez uvědomění si závažného 
zla, které v sobě takovýto čin obsahuje. Mnozí jiní 

(Pokračování ze stránky 10) jej naopak prožívají jako selhání. „Pouze pochope-
ní hluboké nespravedlnosti tohoto činu v jeho prav-
dě však umožňuje neztratit naději. Boží odpuštění 
komukoli, kdo lituje, nemůže být odmítnuto,“ píše 
papež a oznamuje, že „během Svatého roku bu-
dou mít všichni kněží pravomoc odpouštět hřích 

umělého potratu těm, kdo se ho dopustili, litují a 
žádají rozhřešení.“ (To ovšem neznamená, že 
mimo Svatý rok tento hřích odpouštěn není. V 

každé diecézi jsou kněží, kterým tuto pravo-
moc uděluje místní biskup - pozn. překl.) 

Poslední úvahu věnuje papež „věřícím, 
kteří z různých důvodů navštěvují kostely, 
ve kterých působí kněží z Bratrstva sv. 
Pia X. Tento jubilejní rok Milosrdenství 

nevylučuje nikoho – píše František. 
Z různých stran mi někteří spolubratři bis-
kupové referovali o jejich dobré vůli a 
svátostné praxi, spojené však s pastorač-
ně obtížnou situací. Doufám, že v blízké 
budoucnosti budou nalezena řešení k 
obnovení plného společenství s kněžími 

a představenými tohoto Bratrstva. Ve 
snaze o prospěch těchto věřících proto 

mezitím z vlastního rozhodnutí stanovuji, 
že ti, kdo během Svatého roku Milosrdenství 

přistoupí ke svátosti smíření u kněze z Bra-
trstva sv. Pia X. budou platně a dovoleně přijímat 
rozhřešení ze svých hříchů.“  

V závěru svého listu pak Petrův nástupce svěřu-
je přípravu mimořádného Jubilea Matce Milosrden-
ství.  

SVATÝ  ROK M ILOSR D ENST V Í  

KATEC HEZE  

Příprava děti k Prvnímu svatému přijímání bude 
probíhat stejným způsobem jako v minulých letech.  
Pro zpřesnění některých informaci: Úvodní setkání 
proběhne individuálně mezi knězem, katechetkami 
a každou rodinou zvlášť v průběhu měsíce ledna 
2016. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodi-
čů s dítětem. Setkání se budou konat na faře v 
předem dohodnutém čase v období 21. 1. – 23. 1. 
2016. Termín je třeba domluvit osobně, telefonicky 
nebo e-mailem. 

Zuzana Petrášová  
tel.: 723 147 966,  

email: pastorace.pce@volny.cz 
 

S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte. 
 
Informace a termíny budou i na internetových 
stránkách farnosti http://www.farnost-pardubice.cz 

Zuzana Petrášová 

 
TERMÍNY  

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2016 

 

Únor - květen 2016 
příprava dětí s rodiči  

fara a kostel Zvěstování P. Marie 
 

sobota 21.5.2016  
svátost smíření  

kostel sv. Bartoloměje  
17:00 hod. 

 
neděle 22.5.2016  

Slavnost 1. sv. přijímání 
kostel sv. Bartoloměje  

10:30 hod. 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2016 A JEHO PRŮBĚH 
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Na Vesmíru sranda byla,  

na horu jsem vystoupila. 

Chvilka malá odpočinku, 

na oběd si hnedle příjdu. 

Po obědě mše tu byla,  

tak dolů jsem zamířila.  

Cesta krátká z kopečka, 

vedle nás je kravička. 

Po mši je tu pozdvižení, 

tma je tu a to se cení. 

Nahoru jdem po louce, 

všichni ne jen ten kdo chce. 

 

Další den to sranda byla, 

do listí jsem si skočila. 

Byla tu zde rodinka, 

děti, táta, maminka. 

Přednášku jsme o nich měli, 

oni nám ji pověděli. 

 

Třetí den to výlet byl, 

podle mě se vydařil. 

Pius činil Boží skutky, 

jako, když ti padaj drobky. 

Poslední den na Vesmíru, 

byl zde plný toho smíchu, 

Který hučel v celém domě, 

jako když seš na tribuně. 

Vlezli jsme si do auta, 

i se svýma báglama. 

Příště vím kam můžu jet, 

když chci vědět odpověď. 

 

V Krakově je to sekání, 

létem to tam zavání 

Jitka Kučerová 

M LÁ D EŽ  

VESMÍR 

Od 2. do 10. ledna 2016 se bude konat Tříkrálo-
vá sbírka – největší dobrovolnická akce v naší ze-
mi. Pořádá ji Charita ČR a můžete se do ní zapojit i 
vy. 

Skupinky tří králů každoročně navštěvují do-
mácnosti s přáním zdraví a pokoje v novém roce. 
Vedoucí skupinek jsou vybaveni prů-
kazkou, občanským průkazem, po-
kladničkou s charitním logem 
a pečetí s podpisem pracovníka 
obecního úřadu. Předem vám děku-
jeme za důvěru, pomoc a štědrost. 

Jako každým rokem zůstane vět-
šina vybrané částky v regionu, kde 
se sbírka koná. Získané prostředky 
budou použity zejména na podporu 
charitní domácí hospicové péče, 
odlehčovacích služeb pro seniory a 
na pomoc rodinám s dětmi. 

Chcete-li pomoci s koledováním nebo ma-
teriálním darem (např. občerstvením pro kolední-
ky), kontaktujte prosím koordinátora dobrovolníků 
Oblastní charity Pardubice (tel.: 775 296 842, e-
mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz). Koledovat 
mohou například děti v doprovodu svého rodiče či 

jiného člena rodiny. Zapojit se mohou i party kama-
rádů. Ti, co mají občanský průkaz, mohou přijít i 
sami a stát vedoucím skupiny. Zaneprázdnění ro-
diče mohou přivést své děti a svěřit je vedoucímu, 
kterého zajistí pořadatel sbírky. Více na 

www.pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka. 
I letos se můžete těšit na bohatý do-
provodný program. V neděli 3. ledna 
od 15 hodin se na Pernštýnském 
náměstí uskuteční slavnostní zahá-
jení sbírky. Jeho součástí bude vy-
stoupení dětského folklorního sou-
boru Perníček a divadelní předsta-
vení dětí z pardubické farnosti. Ve 
středu 6. ledna od 18 hodin se 
v kostele sv. Jana Křtitele představí 

Spojené pěvecké sbory Pernštýn-
Ludmila-Suk a Pěvecký sbor Návrat. 

V pátek 8. ledna od 16:45 si v Domě 
techniky nenechte ujít houslový recitál man-

želů Zdvihalových a žáků ZUŠ Havlíčkova. 
V neděli 10. ledna od 16:30 hodin bude Tříkrálová 
sbírka slavnostně zakončena v kostele sv. Bartolo-
měje Tříkrálovým koncertem v podání místního 
chrámového sboru. 

C HA R ITA  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 – ZAPOJTE SE 
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V úterý 27. října vystoupila v pardubickém Domě 
hudby před vyprodaným sálem světoznámá operní 
pěvkyně Dagmar Pecková. Benefiční koncert 
uspořádala Komorní filharmonie Pardubice ve spo-
lupráci s Oblastní charitou Pardubice. Prodejem 
vstupenek pořadatelé získali 222 900 Kč. Celá 
částka byla věnována na podporu charitní domácí 
hospicové péče. 
Uznávaná mezzosopranistka Dagmar Pecková se 
narodila v Chrudimi. Studovala na Státní konzerva-
toři v Praze. Po angažmá v Sächsische Staatsoper 
v Drážďanech byla několik let členkou Staatsoper 
v Berlíně. Během své úspěšné profesionální karié-
ry se představila na světových operních 
a koncertních scénách. V Pardubicích vystoupila 
Dagmar Pecková za doprovodu Komorní filharmo-
nie Pardubice s interpretací vybraných děl Antoní-
na Dvořáka a Wolfganga Amadea Mozarta. 
Domácí hospicová péče je péče poskytovaná li-
dem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí 
jejich domova. Umožňuje pacientům strávit posled-
ní dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti do-
ma mezi svými blízkými. Domácí hospicová péče 
je hrazena ze zdravotního pojištění, grantů a darů. 
Charita službu zajišťuje na základě předpisu lékaře 
24 hodin denně. Pacientům i rodině je k dispozici 
lékař, zdravotní sestra, psycholog, sociální služby 
a duchovní. Službu Charita poskytuje na Pardubic-
ku a Holicku. 

Vojtěch Homolka  

C HA R ITA  

DAGMAR PECKOVÁ PODPOŘILA  

DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI NA PARDUBICKU 

ADVENTNÍ VĚNCE OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE  

OPĚT SLAVILY ÚSPĚCH 

Stalo se již tradicí, že koncem listopadu vyrábí-
me na několika místech pardubického regionu ad-
ventní věnce. Letos jsme se scházeli od 19. do 28. 
listopadu. S dobrovolníky jsme ozdobili jedlovým 
chvojím a svíčkami 296 adventních věnců. 
V Pardubicích jsme vyráběli v Salesiánském stře-
disku mládeže, v Holicích a Sezemicích probíhala 
výroba na farách. Prodejem těchto věnců a ručně 
vyrobených svíček ze včelího vosku jsme podpořili 
domácí hospicovou péči, které se pardubická Cha-
rita dlouhodobě věnuje a úspěšně ji rozvíjí. Od loň-
ského roku nám s výrobou pomáhají kromě dobro-
volníků z řad veřejnosti i firemní dobrovolníci, tedy 
zaměstnanci firem, které věnují práci a čas svých 
zaměstnanců vybrané neziskové organizaci. 

Z výroby věnců se za několik let stala oblíbená 
a vyhledávaná akce, která kromě svého benefiční-
ho záměru poskytuje účastníkům příjemnou zába-
vu, možnost se odreagovat při kreativní práci a pří-
jemný pocit, že dělají něco smysluplného a pozitiv-
ního. Bez dobrovolníků by se neobešel ani prodej 
adventních věnců. Mnoho věnců si sami zakoupili 
a zajišťovali i prodej před kostely během 1. advent-

ní neděle. Letos poprvé jsme nabídli ke koupi naše 
adventní věnce pracovníkům pardubického magis-
trátu a nakupujícím v Paláci Pardubice. Celkem 
jsme letos utržili 76.231 Kč, tj. o 11 tisíc Kč více 
než v loňském roce. Všem, kteří nám k tomuto 
skvělému výsledku pomohli, děkujeme! 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

A BEZLEPKOVÁ DIETA  

 
Liturgická komise ČBK vydala 26. 10. 

2015, č. j. 685/2015 dokument zabývající se 
Svatým přijímáním a bezlepkovou dietou. 
Vznikl ve spolupráci s několika lékaři a magis-
try farmacie. Formou přijatelnou pro širokou 
veřejnost podává odborné informace souvise-
jící s bezlepkovou dietou, z kterých vyplývají 
důsledky pro svaté přijímání.  

S textem dokumentu je možné se seznámit 
na webu www.liturgie.cz. 

Mons. Jan Vokál předseda LK ČBK 



14 

Ve čtvrtek 26. listopadu uspořádala Oblastní 
charita Pardubice v pardubickém studiu Kalokaga-
thia na Palackého třídě seminář pro praktické léka-
ře a zdravotní sestry zaměřený na problematiku 
domácí hospicové péče. 

Seminář zahájila ředitelka pardubické Charity 
paní Mgr. Marie Hubálková konstatováním, že lidé 
těžce nemocní a umírající jsou na okraji zájmu 
současné společnosti. „Oblastní charita Pardubice 
poskytuje služby mobilní hospicové péče ve dvou 
svých střediscích v Pardubicích a Holicích již téměř 
20 let s přirozenou snahou pomoci bližnímu 
v nouzi, ale bez okázalé publicity. V posledních 
letech si stále více uvědomuji, že je nutné o službě 
umírajícím a jejich rodinám v přirozeném domácím 
prostředí veřejně mluvit. Přestože si 90 % lidí přeje 
zemřít doma, ve 
skutečnosti se 
toto přání splní 
sotva desetině 
z nich,“ uvedla 
Marie Hubálková. 

Na úvodní slo-
vo navázal pre-
zentací o princi-
pech hospicové 
péče pan MUDr. 
Tomáš Sýkora, 
pardubický lékař – 
alergolog. Upo-
zornil na důležité 
psychické aspek-
ty, které doprová-
zejí člověka 
s vážným one-
mocněním v okamžiku, kdy pochopí, že jeho život 
se nachýlil ke svému závěru. „Tato situace zasahu-
je silně i jeho rodinu. Klasické nemocniční prostře-
dí člověka v takové situaci stresuje a ze strany lé-
kařů je třeba citlivě vážit způsob komunikace 
s umírajícím člověkem a jeho rodinou,“ konstatoval 
Tomáš Sýkora. 

K problematice domácí hospicové péče se také 
vyjádřil krajský radní zodpovědný za sociální péči 
a neziskový sektor Pavel Šotola. „Často se o hos-
picové péči hovoří jako o pobytovém zařízení pro 
umírající. Ovšem prioritně by měla být hospicová 

péče vnímána jako terénní služba, tedy služba, 
která pomáhá umírajícím v jejich domácím prostře-
dí. Pardubický kraj patří mezi kraje, kde je dosta-
tečně zajištěna pobytová hospicová péče a domácí 
se rozvíjí díky Charitě,“ uvedl Pavel Šotola. 

Poté na semináři vystoupila lékařka z hospice 
v Červeném Kostelci MUDr. Jana Svobodová, kte-
rá sdílela s ostatními své zkušenosti s umírajícími 
pacienty. Kladla velký důraz na citlivou komunikaci 
lékaře s umírajícím pacientem a jeho rodinou. Zmí-
nila, že zejména praktičtí lékaři v oblasti komunika-
ce mnohdy reagují nesprávně anebo se snaží pa-
cienta nechat hospitalizovat i v situaci, kdy by se 
už jednalo pouze o prodlužování života bez ohledu 
na vůli pacienta. „Mladí lékaři a čerství absolventi 
lékařských fakult již dokážou díky změnám ve výu-

ce komunikovat 
s rodinami mno-
hem lépe a citlivě-
ji,“ podotkla Jana 
Svobodová. 
Seminář završila 
prezentací dvou 
kazuistik z praxe 
domácí hospicové 
péče holického 
střediska Oblastní 
charity Pardubice 
zdravotní sestra 
Soňa Kamenická. 
Zmínila detaily 
odborné péče, 
užívané léky, 
zdravotnické po-
můcky, průběh 

posledních dnů obou pacientů a spolupráci s jejich 
rodinami. 

Na závěr semináře proběhla živá diskuse účast-
níků semináře. Z ní jednoznačně vyplynulo, že do-
mácí hospicová péče je velmi potřebná služba, 
která ale dosud není plně zařazena do systému 
zdravotnické péče a není veřejnosti příliš známá. 

Oblastní charita Pardubice již nyní připravuje 
podobný seminář pro širokou veřejnost, který se 
uskuteční na jaře příštího roku. 

Václav Pitucha 

C HA R ITA  

PROČ PRÁVĚ MOBILNÍ HOSPIC? 

Oblastní charita Pardubice  
Vám přeje  

požehnané vánoční svátky 
a pokojný rok 2016. 
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V úterý 20. října 2015 se v Integračním centru 
Kosatec uskutečnilo již druhé interaktivní setkání 
poskytovatelů sociálních služeb v Pardubicích. Ak-

ce s názvem „Víte, jak pomoci? …aneb nabídka 
sociálních služeb v Pardubicích“ přilákala přes 200 
studentů (např. z Univerzity Pardubice, VOŠ Par-
dubice či SZŠ Ústí nad Orlicí), členy pardubických 
klubů seniorů, zástupce regionální rady seniorů 
a další zájemce o problematiku sociálních služeb. 

Návštěvníci získali přehled o specifikách jednot-
livých druhů postižení a seniorského věku 
a o konkrétních možnostech podpory osob se 
zdravotním postižením a seniorů. Svoji činnost jim 
zajímavou formou představilo 23 organizací, které 
poskytují v Pardubicích sociální služby. Akci zpes-
třila ukázka nového kolektivního sportu zvaného 
kin-ball, který se hraje s lehkým balonem o průmě-
ru 122 cm. 

Zástupci pořádajících organizací Iva Dolečková 
z České abilympijské asociace, Hana Jarošová 
z Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardu-
bického kraje a František Moudr z Oblastní charity 
Pardubice se již dnes těší na další setkání 
v následujícím roce. 

František Moudr  

C HA R ITA  

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

PŘEDSTAVILI SVOJI ČINNOST 

ZÁKAZNÍCI PARDUBICKÉ CHARITĚ  

VĚNOVALI 805 KG POTRAVIN 

V sobotu 21. listopadu se Oblastní charita Pardubi-
ce zapojila do třetího ročníku Národní potravinové 
sbírky. Skupina dobrovolníků celý den oslovovala 
zákazníky pardubického obchodního domu 
Kaufland v Bělehradské ulici. Díky obětavosti těch-
to dobrovolníků a štědrosti zákazníků se podařilo 
shromáždit téměř 805 kilogramů trvanlivých potra-
vin pro rodiny 
s dětmi v nouzi. 
Ve srovnání s před-
chozím rokem byl le-
tošní výsledek o 25 kg 
úspěšnější. Navíc lidé 
ve větší míře nosili 
potraviny, které rodiny 
nejvíce potřebují – 
dětskou výživu 
(sunary, přesnídávky, 
piškoty), rýži a těstovi-
ny. V celé republice 
Češi během jediného 
dne darovali 228 tun 
jídla. 
„Letošní ročník je pro 
nás potvrzením, že 
lidé a firmy v Česku 
nejsou lhostejné k 
problémům společ-
nosti a mají chuť je 

řešit. Nakupující i partneři, bez nichž by tato akce 
nebyla, mají můj obdiv,“ uvedla Pavlína Kalousová 
z pořádající platformy Byznys pro společnost, která 
NPS organizuje ve spolupráci s Českou federací 
potravinových bank a Armádou spásy a celou řa-
dou partnerů – obchodů, firem i dalších institucí. 
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Když chceme, aby žáci učivu skutečně porozu-
měli a uměli poznatky používat v praxi, není nic 
lepšího než jim nasimulovat běžné životní situace, 
vtáhnout je do činnosti. Takovým způsobem pracu-
jí učitelé školy NOE.  

Paní učitelka Tabačanová zvolila činnostní uče-
ní u třeťáků v prvouce, aby se naučili veličiny - dél-
ka, objem, hmotnost - dobře je znát a umět použí-
vat.  

Třeťáci v úvodu hodiny "vybalili" nákup z tašky a 
roztřídili ho podle toho, zda se zboží prodává 
na váhu, na metry, na objem ... Tím vyvodili tři veli-
činy - hmotnost, délka, objem. 

Pak pracovali ve skupinách po třech. Úkolem 
bylo k sobě přiřadit správně měřidla a veličiny, po-
tom k veličinám správné jednotky i se zkratkami. 

V závěru měla skupina najít na internetu recept, 
kde by se objevilo množství surovin v jednotkách 
hmotnosti i objemu zároveň. 

Doufáme, že Jan Ámos Komenský by 
z takového průběhu hodiny měl radost  

 
Za školu NOE Markéta Chmelová 

ŠKOLA  NOE  

ČINNOSTNÍ UČENÍ VE ŠKOLE NOE 
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V tomto roce si připomínáme současně 250. 
výročí narození a 200. výročí úmrtí jednoho 
z nejvýznamnějších českých kantorů Jakuba Jana 
Ryby. 

Narodil se 26. 10. 1765 v Přešticích. Jeho otec 
tam působil jako učitel, varhaník i skladatel. Když 
bylo chlapci šest let, rodina přesídlila do Nepomu-
ku a zde jej také otec začal vyučovat hře na klavír, 
housle a varhany. Od patnácti let se vzdělával v 
latině i řečtině a za přispění svého strýce Jana Va-
něčka vstupuje r. 1870 na studia do piaristické ko-
leje v Praze. Během gymnasiálních let se Ryba 
věnoval intensivně hudbě. Učil se hře na violon-
cello, účinkoval na pražských kůrech a působil jako 
varhaník u sv. Salvátora. Chodil do pražských kos-
telů poslouchat tehdejší nejznamenitější varhaníky, 
třeba  strahovského regenschoriho Oelschlägla, 
dále Segera, Koželuha, Kuchaře a j. Tito mistři byli 
pro studenta Rybu velkými vzory a nepřímými uči-
teli. Jako instrumentalista poznal v praxi mnohé 
skladby Vaňhalovy, Koželuhovy, Myslivečkovy, 
Haydnovy i Mozartovy. Současně se vzdělával 
v kontrapunktu, kompozici a navštěvoval pilně 
operní představení italské provenience i Mozartovy 
opery, především Únos ze serailu a Figarovu svat-
bu. Mimo hudební oblast studoval filosofii a lze říci, 
že mezi českými kantory patřil k nejvzdělanějším. 
V roce 1784 se vzdal z důvodu hmotné nouze stu-
dia a odchází na uvolněné místo učitele do Nepo-
muku. Obdržel tzv. vyčkávací dekret, a jakmile zís-
kal atestaci pro učitele na farních školách, nastou-
pil do Mníšku pod Brdy. Po dvou letech r. 1788 je 
přijat jako nový učitel v Rožmitále po Třemšínem, 
kde pak strávil většinu života. V roce 1790 se ože-
nil s Annou Langlerovou, s níž měl celkem devět 
dětí. 

Jeho působení v Rožmitále započalo ve škole 
zanedbané materiálně i morálně po všech strán-
kách. Hmotné zajištění kantora nebylo úplně špat-
né – cca 350 zlatých ročně, k tomu tzv. posnopné 
– žito, pšenice, oves, ječmen a některé další požit-
ky. Kantor se ale se musel potýkat se značnou ne-
přízní faráře Zachara i rodičů, kteří nepřáli nově 
zaváděným školským reformám (Marie Terezie a 
Josefa II.), nechtěli posílat děti do školy a platit 
školné. Samozřejmou součástí Rybových povin-
ností byla hra na varhany při bohoslužbách v kos-
tele Povýšení sv. Kříže, péče o liturgickou hudbu, 
včetně vlastní kompoziční činnosti a tzv. štola – 
hudba při obřadech svatebních a pohřebních, což 
byl ovšem pro regenschoriho i zdroj potřebných 
příjmů. Velkou oporou J. J. Ryby, jeho osobního 
přesvědčení, životních a pedagogických zásad, byl 
krajský školský komisař F. X. Stark, který velmi 
dobře ocenil Rybovy kvality. V roce 1793 píše Ry-
ba ve svém  Školním deníku: „Základ veškerého 
zřízení škol jest, aby rozum lidský dobrými a uži-
tečnými věcmi byl naplněn. Lidé však mají před-

sudky proti všemu novému, tedy i škole. Mnozí si 
navykli nepořádnému životu, holdují náruživostem, 
zvláště alkoholu, nemají zájem o nic vyššího, žijí 
ve své negramotnosti a tak vychovávají i své děti. 
Proti tomu třeba bojovat.“ V pozdější životní etapě 
se Ryba stranil společenského života a údajně pro-
padal postupující endogenní depresi. Jeho životní 
pouť skončila  8. dubna 1815 sebevraždou a celá 
událost je dodnes zahalena tajemstvím.  

Skladatelské dílo J. J. Ryby katalogizoval před 
padesáti lety Jan Němeček a čítá více než 550 
kompozic. Mezi světskými skladbami vynikají dva 
písňové cykly - Dvanáct českých písní a Nové čes-
ké písně na texty obrozenců Š. Hněvkovského a A. 
Puchmajera. Díky tomu se stal průkopníkem české 
umělé písně. Z velkého množství instrumentálních 
skladeb se část nedochovala, ale Ryba je autorem 
smyčcových kvartetů, symfonií, kasací a též kon-
certů pro housle, lesní roh i violoncello. Mnohé 
skladby z této oblasti kompozičně převyšují úroveň 
dobové produkce 

Nejrozsáhlejší část Rybova odkazu tvoří díla 
duchovní a liturgická. Mešních děl vytvořil Ryba 
celkem 89, mimo to je autorem proprií, sbírek pís-
ní/ např. mariánských – Svatohorský dvůr/, Stabat 
mater, věnované Plzni a množství příležitostných 
kompozic. Mše seřadil Ryba do rozsáhlého čtyř-
svazkového souboru Cursus sacro harmonicus. 
Dokladem technicky vyspělé kompozice jsou Tres 
missae serio style, věnované strahovskému regen-
schorimu a knihovníkovi B. Dlabačovi. 

Ze skladeb pro vánoční dobu zmiňme množství 
pastorel, mezi nimiž se stala nejznámější „ Rozmilý 
slavíčku“ pro soprán, flétnu, housle a varhany. Z 
mešních děl jmenujme Missu in nativitate Domini in 
nocte na latinský text se sólovým partem fagotu 
(dvakrát uvedena i na našem kůru), Missu pastora-
lis in D, Jitřní mši vánoční (též zde provozována) a 
dvě nejznámější „pastorálky“ - tzv. II. Českou mši 
půlnoční, na česko - latinský text a určitě nejslav-
nější z vánočních mší - Českou mši vánoční„Hej 
Mistře“ z r. 1796 na neliturgický text (obě provádě-
ny i na našem kůru). Zhudebňovaným námětem se 
Ryba přimknul ke vzoru českých pastorel a vytvořil 
dílo neopakovatelné atmosféry a životního jasu. 
Umělecky vychází z klasických vzorů, ale místy 
dospěl až k základům romantického hudebního  
myšlení. Tady J. J. Ryba jako skladatel dosáhl i ve 
své tvorbě stejné mety, kterou si předsevzal jako 
učitel - hudbou promlouvat od srdce k srdci a po-
vznášet lidskou mysl k Bohu.  

 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem var-

haníkům v našich kostelích a zpěvákům za jejich 
obětavou službu a všem přeji klidné a radostné  
prožití vánočních svátků.  

 Jiří Kuchválek 
 regenschori  

HUD BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4/2015 
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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 - 19:30 

Středa Mše svatá v kapli v nemocnici (od 6. 1.) Vstupní budova - 1. patro 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka Fara 16:00 - 17:30 

A K C E  

St 23.12. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Čt 24.12. Štědrý den   

Pá 25.12. Slavnost Narození Páně   

So 26.12. Svátek sv. Štěpána   

Ne 27.12. Svátek Svaté Rodiny  
- obnova manželských slibů 

  

Po 28.12. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Čt 31.12. Děkovná bohoslužba  
Hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál 

kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

LP 2016 

Pá 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie  
- Nový rok 

  

So 02.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 03.01. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Pernštýnské nám.  15:00 hod. 

  Oratoř pro děti a mládež Salesiánské středisko 15:00 - 17:00 

  Koncert OBOROH Salesiánské středisko 17:00 hod. 

St 06.01. Slavnost Zjevení Páně kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

  Koncert pěveckých sborů-řídí M. Beran kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 07.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

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

O letošních vánocích zazní  
v kostele sv. Bartoloměje  

 

II. Česká mše půlnoční,  
dvě pastorely J. J. Ryby  

a skladby  

J. Segera, Š. Brixiho,  
C. Saint – Saënse. 

 CANTUS AMICI PARDUBICE 
zve každého, kdo celým srdcem  
prožívá radostný čas vánoční, 

na  
VÁNOČNÍ  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
v kostele sv. Bartoloměje  

7. ledna 2016 od 18.00 hod. 

Zazní Česká mariánská muzika Adama Michny, 
Steckerovy koledy a další skladby. 

KONCERTY 
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A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

Ne  10.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční   

  Tříkrálový koncert   kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 

St 13.01. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 14.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 

So 16.01. Setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 hod. 

Ne 17.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů  
(18. - 25. ledna) 

  

  Oratoř pro děti a mládež Salesiánské středisko 15:00 - 17:00 

Po 18.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 

St 20.01. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 21.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Bohoslužba vyslání - kard. D. Duka kostel sv. Bartoloměje  

Pá 22.01. 12. PIKSLA ples (Farní ples) u Kosteleckých 20:00 hod. 

Ne 24.01. Setkání služebníků farnosti farní sál 17:00 hod. 

Čt 28.01. Modlitba za národ kostel sv. Jana 17:30 hod. 

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

  Setkání pro muže - pravidel. setkávání Salesiánské středisko 19:00 hod. 

Pá 29.01. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 31.01. Oratoř pro děti a mládež Salesiánské středisko 15:00 - 17:00 

Út 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu  
- Hromnice 

  

St 03.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 04.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 
sv. Jan 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

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

Pá 05.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

  3. Charitní ples Skautské středisko  
- Vinice 

20:00 hod. 

So 06.02. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 07.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Představení dětí 1SVP klášterní kostel 10:00 hod. 

St 10.02. POPELEČNÍ STŘEDA   

PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA 

 
Blíží se čas, kdy slavíme narození Ježíše Krista. 

K této příležitosti Vás zveme na půlnoční bohoslužbu  
do kaple v Němčicích. 

Bohoslužba se bude konat 24.12.2015 ve 22:00. 
 

Těšíme se na společné setkání  
a prožití této významné události. 


