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„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu
tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem
člověka...“ slyšeli jsme o 1. neděli adventní.
Nedávno mě oslovila katecheze Svatého otce Františka,
ve které se zamýšlí nad modlitbou: „Kde ale zůstala
modlitba?“ Nám se tato skutečnost nemusí zdát
problémem, připadá nám samozřejmá. Přesto Svatý
otec klade silný důraz na každodenní modlitbu:
„Společná modlitba a práce posouvají svět kupředu.
V církvi se vše rodí z modlitby a díky modlitbě vše
roste“. Zároveň varuje před velkým nebezpečím:
„Když chce nepřítel – ďábel – na církev zaútočit, snaží
se jí zabránit v modlitbě... nejprve za nové návrhy. Pak, ustane-li modlitba, nějaký čas se jeví,
že vše bude pokračovat jako odjakživa, jakousi setrvačností, ale zakrátko si církev všimne, že
se z ní stala prázdná schránka ..., že již nevlastní zdroj tepla a lásky“. Otec František poukazuje
na špatné projevy jistých skupin, které se snaží o církevní reformy, dožadují se změn či
zásadních rozhodnutí – přičemž o tom všem informují sdělovací prostředky – ale nemodlí se...
A změny v církvi bez modlitby nejsou změnou církve. Ježíš klade otázku: „Nalezne Syn člověka
na zemi víru?“ Svatý otec dále říká, že „modlitba sytí plamen víry, jako to dříve činil olej
v lampách“. Příkladem nám mají být svatí, kteří sice v očích tohoto světa nemají valnou cenu,
ale ve skutečnosti jsou jeho oporou a jejich zbraněmi nejsou peníze, moc ani média, nýbrž
modlitba. Jako křesťané bychom si měli položit otázku: Modlíme se? Jak? Mechanicky něco
odříkáváme nebo se modlíme srdcem? Modlíme se v jistotě, že jsme součástí církve a modlíme
se „s církví“ nebo se modlíme podle svých představ? Taková modlitba totiž není křesťanská.
Zásadní úloha církve spočívá v tom, že se modlí a vychovává k modlitbě, předává ji z pokolení
na pokolení... Svatý otec pak uzavírá: „Bez modlitby vyhasíná víra a bez víry se vše bortí.
Víra a modlitba jdou ruku v ruce“.
Žijeme v době, kdy se modlitba vytrácí z každodenního života, více ta společná.
Při duchovní obnově si na úryvek z Matoušova evangelia: „žeň je sice hojná, ale dělníků
málo...“ kněz položil otázku, proč je v našich diecézích málo kněží?
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Že např. v ostravsko-opavské nebyl letos vysvěcen ani jeden a ani jeden muž se nepřihlásil
do semináře? A odpověděl si: protože se málo modlíme, musíme více. Jistě, je to otázka, jak
kdo, tady nemohu nikoho soudit. Ale jen třeba uvádím, že u modliteb za národ se různě schází
jen 3-7 lidí a existují další příklady. Ježíš říká: „Kde se schází dva nebo tři v mém jménu, tam
jsem já uprostřed nich...“ Tady si můžeme uvědomit, jak je důležitá právě společná modlitba.
Zamysleme se proto nad výzvou Svatého otce, z níž vyplývá, že důležité věci se mohou dít
především s pomocí modlitby.
Krásný a požehnaný adventní i vánoční čas.
Jáhen Karel Kylar
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V sobotu 4. 12. 2021 jsme přivítali mezi sebou v kostele sv. Václava u salesiánů
na Zborovském náměstí milou návštěvu. Byl to ředitel TV Noe P. Leoš Ryška u příležitosti
duchovní adventní obnovy před vánočními svátky.
Otec Leoš velmi poutavě vyprávěl o své návštěvě v Paraguayi v komunitě salesiánů, která
pečuje o mládež a všechny potřebné včetně původních obyvatel Paraguaye a kde naplňují
poslání Dona Bosca. Zmínil i historii redukcí misionářů – jezuitů na tomto kontinentu mezi
indiány i zánik redukcí v důsledku vztahů mezi tehdejšími politickými velmocemi i obchodních
ambicí kolonistů. Celou tuto cestu komentovanou otcem Leošem jsme sledovali na videích
a čas tak ubíhal velmi rychle.
Vyprávěl i o svých zkušenostech kněze, osobních zážitcích, kdy se Boží milost projevila tam,
kde nebyla téměř naděje na duchovní uzdravení a smíření.
Po tomto krásném zážitku byl čas na kávu. Toto odpoledne jsme zakončili v podvečer mší
svatou, před níž jsme mohli přistoupit ke svátosti smíření.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na organizaci tohoto příjemného odpoledne podíleli
a účastnili.
Vlasta Poláková

Milé seniorky, milí senioři naší farnosti!
Myslíme na Vás v této době dosud stále nekončící pandemie. Nechceme Vás ohrozit nákazou
covid-19, a proto jsme zrušili původně plánované prosincové setkání Seniorklubu.
Buďme spojeni ve vzpomínkách, modlitbách a vzájemných přáních všeho potřebného a pro nás
dobrého. Seniorům, na které máme adresu, doručujeme kartičku s přáním.
Pokud máte možnost telefonického spojení s dalšími seniorkami a seniory, sdílejte své starosti
i radosti. Přejeme a vyprošujeme vám v adventní čas i o vánočních svátcích dobrou mysl, dobré
a stálé zdraví, každý den drobnou radost, dobré nápady na řešení denních starostí a Boží
požehnání do dalších dní a let. Společně doufáme, že překonáme současné obtíže a prožijeme
zase krásná setkání.
Požehnané svátky narození Páně přejí
za Seniorklub Olga Kylarová a Jan Kohl
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V letošním roce se tradiční setkání vzhledem ke covidové situaci nemohlo konat. Situace nyní
není nejlepší, ale věříme, že se již bude zlepšovat a v lednu bude možné setkání uskutečnit.
Zapište si tedy do svého kalendáře:
Termín: sobota 22. ledna 2022 od 10:00 hodin
Kde: MUC – Salesiánské středisko
Téma: O pokoji
Přednášející: Františka Böhmová (byla tu již v roce 2020)
Podrobnější informace budou na stránkách farnosti.
Těšíme se na společné setkání!
Pavla Pecnová

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání bude probíhat stejným způsobem jako v minulých
letech. Úvodní setkání proběhne individuálně mezi knězem, katechetkou a každou rodinou
zvlášť ve dnech 19. 1. a 20. 1. 2022. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů.
Děti se úvodního setkání účastnit nemusí, paní katechetka je zná osobně.
Termín je třeba domluvit telefonicky nebo osobně (723 147 966) s paní Petrášovou,
další možnost je e-mailem: zuzana@petras-cz.eu
S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte.
Zuzana Petrášová

V pátek 19. listopadu se v Pardubicích u salesiánů uskutečnilo Předdiecézko, které bylo
přípravou pardubické mládeže na Diecézko v Hradci Králové následujícího dne.
Program u salesiánů byl zahájen v 17 hodin. Mladých se sešlo požehnaně a akce mohla začít.
Pro stmelení kolektivu byla zvolena velmi praktická týmová hra, a to konkrétně živé piškvorky,
které spočívaly v rychlosti a mazanosti každého jedince dvou týmů. Poté se hrála detektivní
hra, která vyvolala ve zúčastněných zmatení i úsměvy na tvářích. Následovala mše sv., jež byla
velmi nádherně provedena a schola jako vždy povznesla její průběh do zcela nové dimenze.
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Po jejím konci byla připravena stanoviště s úkoly, jejichž cílem bylo rozjímání a bytí sama
se sebou. Pak už následovala modlitba, pestrá večeře a spánek.
Ráno proběhlo ve znamení toustů,
čaje a modlitby, načež jsme vyrazili
směr Hradec. Od 8:30 jsme se
zapisovali na recepci v Novém
Adalbertinu, kde jednotliví účastníci
předkládali své certifikáty
o očkování a testy. Začátek se tedy
nesl v duchu současné situace.
Po těchto formalitách se nachýlila
9. hodina ranní a hlavní program
mohl začít. Diecézko se neslo
v duchu hesla: “Mládenče, pravím ti
vstaň“. Vyslechli jsme slova známých
tváří z křesťanského prostředí,
například Vesmírných kněží Tomáše
Hoffmana
a Jendy Barborky. Mládence,
který umí prohýřit svůj život,
ztvárnil báječný Petr Kučera
a vše vypadalo velmi
autenticky a uvěřitelně.
Kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, kde se program
odehrával, to emocemi jen
vířilo. Po tomto vydatném
představení jsme se přemístili
do kavárny Adalbertina,
kde nás čekala bagetka a pití.
Od 12 do 13:30 probíhaly
poutavé workshopy a chvály
s hlavním zpěvákem,
kouzelným Jirkou Hubálkem.
Od 14 hodin probíhala pohádková mše svatá s panem biskupem Janem v Katedrále Svatého
Ducha na Velkém náměstí. Na závěr jsme si s naší pardubickou skupinkou dali pár památečních
fotek a rozjeli se do našich domovů.
Tímto všem účastníkům ze srdce děkuji a přeji jim lásku a zdraví v těchto nelehkých dobách.
Marek Václavík
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„Když přistupujete k oltáři, máte to štěstí
„úzce spolupracovat při zázraku“, kdy se chléb stává
Kristovým Tělem a víno v kalichu Kristovou Krví.
Nabídněte Ježíši své ruce, své myšlenky a svůj čas
a On vás neopomene odměnit, dá vám opravdovou
radost a dá vám pocítit, kde najdete nejplnější
štěstí.“
Papež František k ministrantům

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit, což znamená druhému člověku činit
to, co si přeje. Co dělá ministrant a kdo se jím může stát? Ministrant svou službou pomáhá
knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí. Služba ministrantů není tak
jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě,
to však není problém.
Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí
a odvahou, protože jde o setkání s Kristem.
Společenství ministrantů se dále rozvíjí a upevňuje
setkáváním na ministrantských schůzkách
a při dalších společných akcích a výletech.
Každý, kdo se chce k této službě s horlivostí
a ušlechtilostí připojit, je srdečně zván!
- Přijď mezi nás, rádi Tě přijmeme
do ministrantské služby.
- Můžeš přijít na faru v Pardubicích.
- Každý pátek od 16 hod. je ministrantská schůzka,
kde se všechno dozvíš.
Kontakty:
P. Piotr Antkiewicz
603 550 271, antkiewicz.piotr@dihk.cz
František Traxler
608 876 924
Můžeš nás najít na Facebooku:
Ministranti Pardubice
Těšíme se na Tebe.
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Modlitba za ministranty
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme v naší farnosti ministranty, kteří jsou ochotní Ti svobodně
a dobrovolně sloužit. Prosíme Tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého
Tarzicia věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u Tvého
oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou
Tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej,
ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.
P. Piotr Antkiewicz

Po dobu rekonstrukce salesiánské budovy na Zborovském náměstí v Pardubicích hledáme
od července 2022 do prosince 2023 (přibližně) pronájem náhradních prostor. Poradíte nám?
Potřebujeme:
(A) Prostory pro organizaci
(ideálně Pardubice či blízké okolí dostupné veřejnou dopravou)
2x kancelář pro 4 osoby
2x kancelář pro 2 osoby
1x zasedací místnost pro 15 osob
1x sklad – velikost cca 20 m2
(B) Prostory pro víkendový program Kurzy přípravy na život
(může být mimo Pardubice – chalupa, fara…)
14x víkend ve školním roce
2x ložnice pro 6–7 osob
1x ložnice pro 2–3 osoby
Klubovna pro cca 15 osob
Kuchyňka: možnost uvařit (či alespoň ohřát) jídlo pro cca 15 osob
WC + sprcha
Víte-li o vhodných prostorách,
Kontaktujte, prosím, ředitele CDB,
Aleše Kalinu (kalina@dozivota.cz; 739 284 308).
(Parametry mohou být i přibližné.)
Mnohokrát děkujeme!
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S vděčností za podporu, spolupráci i modlitby, přejí zaměstnanci Oblastní charity Pardubice
požehnané Vánoce a radost z Boží blízkosti v novém roce.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat …
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Dvacátý druhý ročník
Tříkrálové sbírky, která
se uskuteční v době
od 1. do 16. ledna,
bude opět poznamenán
covidovou situací,
přesto věříme, že na začátku roku koledníci
po loňské pauze vyrazí
do ulic a budou moci
osobně dům od domu
do nového roku přát
lidem hodně štěstí,
zdraví a Božího
požehnání a prosit
o příspěvek na charitní
práci. Vše samozřejmě
při dodržení všech hygienických opatření, úsměvy malých i velkých koledníků zůstanou skryty
pod rouškou či respirátorem.
Vaše tříkrálové dary v roce 2022 podpoří paliativní ambulanci, mobilní hospic a rozšíření
sociálních služeb Oblastní charity Pardubice. Pokud se přes veškerou naši snahu nebudete
moci s koledníky potkat, podpořit záměry Tříkrálové sbírky můžete prostřednictvím sbírkových
pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích, jejichž seznam najdete
na webových stránkách pardubické Charity či přispět do online koledy na sbírkovém účtu
66008822/0800 s variabilním symbolem 777955020 (Oblastní charita Pardubice).
Předem děkujeme za Vaši štědrost a podporu.

Pardubická Charita prosí o pomoc s koledováním i organizací Tříkrálové sbírky. Budeme opět
rádi za pomoc dosavadních i nových koledníků, skupinek kamarádů, celých rodin i jednotlivců.
Uvítáme také možnost umístit statické pokladničky spolu s materiály Tříkrálové sbírky u vás
v obchodě, firmě či instituci.
Jan Lohynský
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Díky podpoře farnosti Pardubice zájemce o tříkrálové koledování rádi přivítáme v prostorách
fary v Kostelní ulici ve dnech 6. – 9. ledna a 14. – 16. ledna, v ostatní dny po domluvě.
Tříkrálová sbírka na Pardubicku probíhá od 1. do 16. ledna a kdykoliv v této době se vám rádi
budeme věnovat. Těšíme se na malé i velké koledníky, pro které jsou tradičně připraveny
nejen kostýmy a občerstvení, ale i malé dárky jako poděkování za pomoc.
S jakýmikoliv dotazy se s důvěrou obraťte na koordinátora Tříkrálové sbírky na Pardubicku
Miloše Láška: 730 572 959, dobrovolnik@charitapardubice.cz.

Po loňské covidové pauze Oblastní charita Pardubice srdečně zve na dva tříkrálové koncerty
a děkuje profesorovi Jiřímu Kuchválkovi, Chrámovému sboru a orchestru, Martinovi Beranovi
a Jakubovi Kubínovi za jejich uspořádání. Oba koncerty bude možné sledovat v přímém
přenosu či ze záznamu také na YouTube kanálu pardubické Charity, kde bude stejně jako vloni
možné sledovat také Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky.
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Škola NOE se zapojila do programu péče o nadané děti.
Získala tak podporu pro aktivity, které rozvíjejí talentované
žáky. V projektu „Rozvoj nadání ve škole s heterogenními
třídami“ jsou naplánována například badatelská odpoledne
a projektové dny v rámci volitelných předmětů Informatika
a Badatelé. Uskutečnilo se již jedno badatelské odpoledne,
kde žáci pracovali se stavebnicí Lego Mindstorm. Cílem bylo
sestavit vozidlo, které dojede z rampy co nejdále.
V badatelském projektovém dni se zase žáci vypravili
pozorovat vodní ptactvo na bohdanečských rybnících. Poté
pokračovali mikroskopováním parazitů
v plovatkách. V rámci péče o jazykově nadané děti bude
pokračovat vydávání školního časopisu Maják. Běží také
online konverzace s rodilými mluvčími z Británie a USA.

Markéta Chmelová, ZŠ NOE

Nadační fond Betlém nenarozeným každoročně pořádá kampaň Štědrý dar pro betlémské
děti. Máme nyní možnost, zvlášť v době adventní a vánoční, zapojit se do podpory těhotných
matek a matek s malými dětmi v tísni. Svým darem podpoříte provoz azylového domu
pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Dům nabízí lidské zázemí, podporu a střechu
nad hlavou dětem a jejich matkám z celé České republiky.
Pokud můžete, podpořte maminky v tísni.
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Diecézní katolická charita Hradec Králové rozšiřuje pomoc zaměřenou na vzdělávání dětí
z chudých indických rodin. V rámci osvědčené Adopce na dálku® nyní spouští projekt
Knihovnička, který pomůže dalším školákům. Charita se domluvila na spolupráci
s knihkupectvím Reknihy, jehož prostřednictvím může kdokoliv prodat zachovalé knihy nebo
učebnice vydané v posledních 20 letech. Provizi ve výši 50 % je nyní možné věnovat na nákup
knih a učebnic pro indické děti žijící na okraji společnosti.
„Máte doma knihy, které byste rádi poslali dál?
Tohle je příležitost, jak mohou nalézt nové čtenáře a jak navíc můžete přispět na nákup knih
pro chudé indické děti a posunout je na cestě za vzděláním. Předem děkujeme,“ obrací se
na veřejnost ředitelka Diecézní charity Anna Maclová.
Bližší informace o novém projektu najdete na webu adopce.hk.caritas.cz/knihovnicka.
Při prodeji knih přes Reknihy je vždy nutné před odesláním formuláře zanechat vzkaz
„pro Diecézní katolickou charitu Hradec Králové“. Projekt je možné podpořit také finančním
příspěvkem na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 55011).
Dárci hradecké Diecézní charity podpořili od roku 2000 již bezmála 6700 indických dětí na
cestě k lepšímu vzdělání. Jejich dlouhodobá podpora má smysl. Z absolventů projektu se v řadě
případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich
sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou
společnost.
Mgr. Vojtěch Homolka
vedoucí projektu Adopce na dálku®
Diecézní katolická charita Hradec Králové
web: adopce.hk.caritas.cz facebook: adopce.dchhk.cz
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1929 – 1951
Vincenc ŠETINA, arciděkan
* 6. 5. 1876 Břehy u Přelouče, vysvěcen 25. 7. 1899 v Hradci Králové, následně byl kaplanem
v Kněžicích, Žlunicích a Novém Bydžově, farář v Jiřicích a v Záboří nad Labem; od. 1. 6. 1951
penzionován, potom bydlel v Poděbradech
1955 - 1960
František ANDĚL, arciděkan
(* 21. 9. 1890 Papšíkov u Německého / Havlíčkova Brodu, † 1960 Pardubice), kaplan v
Chrudimi (1914-1917), Ronově nad Doubravou (1917-1926), pak působil krátce v Běstvině a v
Habrech, Vysokém Veselí (1921), administrátor na Novém Hradci Králové (1926), kaplanem v
Hradci Králové-Pouchově (1926-1927), Nechanicích (1927-1928) a v Pardubicích (1927-1928).
Poté se stal farářem v Holicích (1928-1943) a následně v Českých Libchavách (1943-1955). V
letech 1955-1960 byl arciděkanem v Pardubicích, kde zemřel a je pohřben na Hlavním
hřbitově.
kaplani:
1953-1959: Jaromír Röhrich
1953-1957: Václav Zemanec (* 2. 10. 1925 Kopidlno, † 12. 3. 2013 Jilemnice, kanovník a děkan
v Jilemnici)
1957-1959: Vrátný
1957-1958: Mládek
1958-1961: František Záhora
1960-1961: Václav Pospíšil
1961 srpen – 1970
Eduard SEIDL, administrátor
*12. 9. 1922 Červený Kostelec, vysvěcen 29. 6. 1946 v Hradci Králové, předtím působil
v Přelouči, pak v Náchodě
kaplani:
1958-1961: František Záhora
1960-1961: Václav Pospíšil
1962-1964: Otto Havlíček
1963-1964: Petr Špindler
1965-1970: Václav Adamec
1967-1968: Jan Mikula
1968: Jindřich Recina
1969-1971: Štěpán Vandík
1969: Jiří Špáta
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1970 - 1991
Oldřich HENYCH, administrátor
* 12. 1. 1920 Městec Králové, vysvěcen 3. 6. 1944 v Hradci Králové, po Pardubicích byl
v Rosicích n. L., byl administrátorem v Holicích (1962-1969)
kaplani:
1965-1970: Václav Adamec
1969-1971: Štěpán Vandík (salesián)
1970-1971: Jan Pazdera - * 2. 3.1928, † 26. 1. 2011 Náchod, em. farář v Dobřenicích
1971-1972: Jiří Koudelka - * 20. 3. 1936, † 1. 12. 1999 Třebíč, naposled administrátor v Bykáni
1972-1974: František Šotola
1972-1973: Josef David
1973-1974: Stanislav Gajzler - * 2. 4. 1940, † 16. 2. 2007 Nové Město na Moravě,
naposled administrátor v Dolní Kalné
1973: Pavel Kalík
1973 (krátce): Vladimír Hronek
1974-1977: František Beneš, +
1975-1976: Stanislav Hylena - * 20. 7. 1949, † 15. 1. 2003 Stará Boleslav, farář v Horní Rovni
1976: Josef Tichý, * 30. 8. 1930 Havlíčkův Brod, † 11. 10. 2018 v Praze
1977-1979: Václav Vacek t.č. výpomocný duchovní Letohrad
1977-1979: Bohuslav Půlkrábek * 1. 9. 1950, † 27. 8. 2009 Choceň, naposledy děkan v Chocni
1978: Petr Bulva
1978: Jindřich Krink
1979-1981: Jaroslav Šimek, t.č. Želiv – opat, OPRAEM
1981-1983: Miloslav Šiffel, † 16. 2. 2021
1982-1985: Pavel Rousek, t.č. v Hradci Králové – nemocniční duchovní služba
1983-1984: František Schnitter – t.č. farnost Přepeře u Turnova
1984-1986: Antonín Pavlas – t.č. výpomocný duchovní ve vikariátu Havlíčkův Brod
1985-1987: Arnošt Jílek, naposledy výpomocný duchovní v Rosicích, † 23. 4. 2019
1986-1987: Josef Pikhart – t.č. farnost Želiv
1987: Pavel Seidl – t.č. farnost Krucemburk
1988-1989: Petr Boháč – t.č. farnost Josefov
1988-1989: Jaroslav Brož – t.č. Praha teologická fakulta UK
1989-1990: Jan Jandourek
1989-1990: Antonín Krasucki – t.č. farnost u kostela sv. Jiljí Praha
1991 (krátce): Jaroslav Šimek
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Vážení přátelé,
posíláme vám srdečný pozdrav v tomto krásném období adventních
příprav na Vánoce.
Narození Božího Syna – Ježíše – je nesmírný dar našeho Nebeského
Otce. Zvláště o Vánocích, kdy se můžeme ztišit a tento dar si plně
uvědomit, máme i my možnost dávat lásku v její nekonečně široké podobě. Stejně tak chceme
všechny obdarovávat i my v televizi Noe, když se snažíme svým vysíláním vnést pravý Ježíšův
pokoj a naději všem ustaraným srdcím, osamělým přinést blízkost a společenství nebo jen
přispět ke krásné vánoční pohodě.
Televize Noe může vysílat jen díky vaší štědrosti. Za všechny dary i za celoroční přízeň
s vděčností děkujeme.
Vážení přátelé, přejeme vám krásné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých i ve virtuálním
společenství s tvůrci a všemi diváky televize Noe.
Za všechny kolegy v televizi Noe zdraví P. Leoš Ryška SDB
Číslo účtu, na které můžete zasílat své dary je 6100000961/8040

V roce 1990 dal královéhradecký biskup Karel Otčenášek pokyn k
založení diecézního zpravodaje IKD – Informace královéhradecké
diecéze. Tehdy šlo jen o několik listů obsahujících zprávy typu co,
kdy, kdo, kde a jak. Po třiceti letech existence zpravodaje se jeho
obsah zásadně proměnil, stejně jako před několika lety i název – Adalbert.
Dnešní diecézní měsíčník má slušnou předplatitelkou základnu a každý měsíc projde rukama
několika tisíců čtenářů, další si ho přečtou i na diecézních webových stránkách. Diecézní
periodikum Adalbert přináší pravidelně nejen informace o událostech v diecézi, ale také
rozhovory se zajímavými osobnostmi, teologická, filozofická, psychologická a duchovní
zamyšlení. Během let se podařilo postavit redakční tým, který tvoří profesionálové z řad médií,
ale také publicisté z řad kněží.
Diecézním rodinným magazínem můžete obdarovat své blízké. Právě teď je čas předplatné
2022 objednat. Roční předplatné stojí 319 Kč. Objednat si ho lze na: adalbert@bihk.cz
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Vážení čtenáři,
dnes bych se rád ohlédl za minulým obdobím, které nebylo ve všech oblastech slavení liturgie
snadné. Týká se to též chrámové hudby. Těší mě, že se postupně daří „najíždět“ na obvyklé
standardy. Omezení v době pandemie zasáhla i oblast liturgické hudby a to dosti citelně.
Zpočátku nové situace probíhaly mezi varhaníky různých kůrů diskuse a porady, jak
postupovat, aby liturgie, pokud se vůbec mohla konat, nebyla zcela ochuzena. Dostali jsme
pocítit, jak důležitou složkou liturgie jsou hudba a zpěv, a že zpěv je bytostně spojen s touhou
přiblížit se Bohu a prožívat liturgii.
Řešení se vždy našla a rád bych poděkoval na tomto místě všem kolegům varhaníkům
(M. Beran, O. Hromádko, O. Mejsnar, J. Vaňková, Z. Kašparová, MUDr. P. Němec, J. Milský
a D. Nerad) a členům chrámového sboru, zvláště členům mužské scholy (pánové M. Štědroň,
MUDr. M. Sychra, J. Kabele a J. Radosta) za vstřícný a operativní přístup v době omezení
liturgie a jisté hudební „nouze“.
Pokud situace dovolila, zkoušel a zpíval při liturgii i chrámový sbor (o poutní slavnosti,
při přenosu ČRo Vltava v červnu a říjnu i přenosu Radia Proglas). Na závěr církevního roku
o Slavnosti Ježíše Krista Krále pak byla provedena Missa brevis Zdeňka Fibicha za doprovodu
varhan (se sólisty: M. Sychrová, A. Hofericová, J. Radosta a M. Štědroň, varhany Bc. A. Sychra).
Taktéž se podařilo obnovit adventní rorátní zpěvy.
Všem Pán Bůh zaplať za obětavý přístup ke službě na kůru.
Těsně před vypuknutím pandemie byla v únoru 2020 v kostele sv. Bartoloměje provedena
varhanářem P. Fischerem výměna elektromagnetické traktury v hracím stole varhan a nyní
bude třeba ve sbírkách pamatovat na nutné opravy varhan v kostelích sv. Jana Křtitele a sv.
Jiljí.
O letošních Vánocích připravujeme pro slavnost Narození Páně i další mše svaté 2. mši vánoční
J. J. Ryby a skladby A. Michny, F. X. Brixiho, M. Pretoria, C. Saint-Saënse a dalších.
Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 9. ledna 2022 v 16 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Přeji všem klidné a radostné prožití svátků vánočních
Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori
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VÁNOCE
ČAS
NACHÁZENÍ,
SETKÁVÁNÍ,
OBDAROVÁVÁNÍ…

BŮH CHCE BÝT BLÍZKO I MNĚ
„Kristus přichází na svět a čeká.
Čeká na mě. Za podobou dítěte
Ježíše je velké tajemství: Bůh chce
být i mně docela blízko! Nikdo mě k jesličkám nenutí. Ale je zde místo i pro mě. V zamyšlení
a v modlitbě se mohu setkat s Bohem. Vykoupení a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou
určeny i pro mě.“
(Joachim kardinál Meisner)
BŮH VSTUPUJE DO NAŠEHO SVĚTA
Vtělení, to je Boží láska, která se stala viditelnou. Lidstvo dosud neskončilo, ba ani ještě zcela
nezačalo s měřením všech jeho rozměrů, délky a šířky, výšky a hloubky. Vtělení zůstává
nejnestravitelnějším dogmatem, ačkoliv bylo dvacet století připravováno a dalších dvacet
století je hlásáno. Je to proto, že nepřipouští ani únik do čistého duchovna ani útěk do čistého
lidství, ale vyžaduje v jednotnosti každého náboženského života ustavičnou konfrontaci
pravého člověka a pravého Boha.
(Louis Evely)
BŮH SE STAL ČLOVĚKEM
Mezi Bohem a námi se stále vytváří zvláštní zmatek. My si přejeme svět opustit, a Bůh do něho
vstupuje. My toužíme po tom, abychom se zbavili této hrubé tělesné schránky, ale Bůh se stal
člověkem a zůstal jím. Boha je možno nalézt jen v něm. Ustavičně se v nás znovu rodí naděje,
že přestaneme být lidmi (slabými, pokoušenými, trpícími, hříšnými) a že se staneme Bohem.
Bůh nás však ujišťuje, že je možné být zároveň Bohem i člověkem, že právě v naší slabosti se
jeho síla projevuje nejlépe.
(Podle knihy: Louis Evely, Krédo, Grantis, 1997. Redakčně upraveno.)
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SVĚT MŮŽE BÝT LEPŠÍ!
Jednou mi jeden mladík řekl, že je bezmocný a zuřivý kvůli všemu tomu šílenství ve světě,
protože sám nemůže nic změnit. „Ale ano!“, řekla jsem mu. „Jestliže se v této chvíli nějaký
tatínek třeba v New Yorku mazlí se svým synem, je celý svět lepší, i když to nevidíme. A když
se právě teď dělí dva Eskymáci o rybu, pak se také změnil svět. I když o tom nebude informovat
žádná televize.“
Můžeme tedy tento svět každý den zlepšovat každou myšlenkou, každým slovem a každým
skutkem.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
VŠICHNI JSME OBDAROVÁNI…
Tolik malých a nepatrných věcí zkrášluje a obohacuje náš denní život. Necháme-li se tím
vnitřně oslovit, pak můžeme objevit, jak jsme bohatě obdarováni, a že náš život má hluboký
smysl, neboť i nedůležité události mohou získat na významu.
Bůh o nás usiluje v každém okamžiku. Dává se nám ve všech věcech, abychom mu mohli přijít
na stopu. Nabízí se nám v šálku kávy, při pozorování květiny, v nečekaném telefonátu. On je
tak velký proto, že se dokáže i zmenšit.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
BŮH ŽIJE I MIMO KOSTEL!
Boží intenzita nepolevuje, když opustíme kostel, ať už jsme ve sprše, nebo sedíme u počítače.
On je přitom vždy živý, živě přítomen. Otázka je, zda si to vždycky uvědomujeme a zda to
vnitřně vnímáme. Všechno může být setkáním s Bohem, každý fotbalový zápas, každý západ
slunce i každé kousnutí do broskve. Vůbec není důležité, co právě děláme, nýbrž jak to děláme
a jak jsme přitom.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
KDO NEUMÍ DOPŘÁT NIC SOBĚ, NEDOKÁŽE DOPŘÁT DRUHÝM…
Jsem přesvědčená o tom, že je protivný ten člověk, který si nedovede něco užít. Zažila jsem
často lidi, kteří sami sobě nic nedopřáli a nedokázali dopřát nic ani druhým, ale neustále jim
záviděli.
To nejdůležitější při štědrosti však nejsou finanční náklady, ale to, že si na sebe vzájemně
uděláme čas.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
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KAŽDÝ MŮŽE ODKRÝT, JAK HO BŮH OSLOVUJE…
Boha lze nalézt v srdci každého člověka a jeho tvář se mihne v každém obličeji.
Zanechal svůj rukopis v každém moři, v koruně každého stromu a na každém brambořišti. Je
možné ho objevit v každém mravenci, každém krokodýlovi a každém delfínovi. Daroval nám
stvoření, které nás přivede na jeho stopu. Každý může svým způsobem odkrýt, jak ho Bůh
nejvíce oslovuje.
(Z knihy Skateboard Boží od Terezy Zukic, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
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