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Ale naštěstí v obou dvou případech existuje řešení, které člověka
rozjasní a naplní určitým pokojem a útěchou. A to: uplynulý rok mohu
se vším všudy vědomě a v síle naprosté důvěry ponechat Božímu
milosrdenství a lásce, a novou, pro mě zatím nejistou budoucnost
mohu svěřit Boží lásce a Boží prozřetelnosti.:”Pane nevím,co mě
čeká, ale úplně mi stačí, že to víš Ty. Ty, bez jehož vědomí
nespadne ani vlas z mé hlavy. Ty, který všechno obracíš ku
prospěchu a dobru těch, kdo Tě milují. Tobě naprosto důvěřuji.
S Tebou není čeho se bát, neboť s Tebou se má budoucnost otvírá
k větší plnosti světla a pokoje.”
Od II. vatikánského koncilu je den Nového roku dnem Slavnosti
Panny Marie, Matky Boží. A není těžké uhodnout proč. Ze všech
stvořených bytostí této planety nenajdeme totiž nikoho lepšího, než
je Panna Maria, kdo by dovedl přijmout a naplnit Boží vůli ve svém
životě tak, jak to dovedla ona. Její známé slovo “Staň se” znamenalo
nejen počátek vtělení Božího Syna. Ale i počátek záchrany světa.
V Mariině životě najdeme dva momenty, kde je její život jasně
orientován do budoucnosti. A to při setkání s archandělem Gabrielem
a jeho poselstvím “počneš a porodíš syna a nazveš ho jménem
Ježíš”, a o něco později v jeruzalémském chrámu při slovech starce
Simeona “i tvou vlastní duší pronikne meč”. V obojím případě se
měla Maria vydat vstříc jí dosud ne zcela známé a jasné
budoucnosti. A ona se do ní vydala bez zakolísání v naprosté,
průzračné věrnosti Bohu.
A totéž máme udělat i my. Přímo se napojit na Mariino “staň se”
v naprostém a bezvýhradném sebedarování se Bohu a bližním. A
pak bude vždycky platit, že mě čeká dobrý rok, ať obsahuje cokoliv.
Vždycky bude pro mě přínosem, znamením růstu a úsekem, který
mě přiblíží k Cíli. I kdyby to měl být rok tvrdých zkoušek, i kdyby to
měl být rok mé smrti.

Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Jednání Farní rady se konalo dne 5.ledna 2000:
1) Na jednání byl hodnocen průběh vánoční bohoslužeb, Adventního farního dne a návštěva
Otce biskupa v Pardubicích.
2) Ve dnech 10.10 - 16.1. proběhne Alianční týden společných ekumenických bohoslužeb, na
který navazuje týden modliteb za jednotu křesťanů.
3) Farní rada na příštím zasedání připraví pastorační plán pardubických farností.
4) V průběhu roku 2000 se připravuje bohoslužba v prostoru Perštýnského nám.
5) Ing Bednář seznámil členy farní rady s návrhem na zřízení farnosti Pardubičky, který
přednese Otci biskupovi.
6) Koncem února (26.2.) bude vysvěcen jáhen Antonín Sokol ml. na kněze a dne 4. března
bude sloužit primici v kostele sv. Bartoloměje.
Pardubice opět dají na vinici Páně nového kněze. V sobotu 26. února bude vysvěcen jáhen
Antonín Sokol ml. na kněze a dne 4. března bude sloužit primici v kostele sv.
Bartoloměje. Prosíme o modlitbu, jak za našeho novokněze, tak za nová kněžská povolání,
kterých není nikdy dost.

ROK 1999 VE FARNOSTI PARDUBICE
1999
Křty dětí a dospělých
81
Církevní sňatky
25
Církevní pohřby včetně kremací 133
Svátost nemocných
124

1998
86
26
161
146

1997
61
22
150
144

1996
72
25
204
112

1995
101
32
170
132

Přehled finančního hospodaření bude zveřejněn v únoru v druhém čísle Zpravodaje
pardubických farností.

ZPRÁVY Z DIECÉZE
25. prosince loňského roku bylo v naší diecézi slavnostně vyhlášeno zahájení Velkého
jubilea biskupem Dominikem Dukou OP v Hradci Králové. Tento rok se bude konat celá řada
celosvětových poutí, ale i česká národní pouť do věčného města – Říma. Rozsáhlý článek o
putování do Říma naleznete v lednovém čísle IKD, které vyjde v týdnu po 17. lednu. Dočtete
se nejen o vlastním Římu, symbolice a odkazu míst, která budou během pouti navštívena, ale i
původní reportáž o vánoční pouti spojené s předáním českého vánočního stromu ve Vatikánu a
další informace. Z nich si mohou ti, kdo se do Říma chystají, udělat představu, co je tam asi
čeká. Ty, kteří chtějí jubileum oslavit jiným způsobem s co největším duchovním užitkem,
mohou inspirovat další informace.
Vám, kdo rádi čtete pojednání o Písmu svatém, nabízí IKD první část velmi zajímavé
přednášky Prof. ThDr. Jana Hellera na téma „Je bible protiekologická?“
A na závěr tip pro zájemce o historii – článek na poslední straně časopisu – Jan
Nepomucký a paládium země české, či pro sběratele novější historie Přehled roku 1999
v naší diecézi.
- mz -2-

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI VE FARNOSTI V ROCE 1999
1. února nastoupil v naší farnosti P. Pavel Kalita jako druhý
kaplan.
Od téhož dne byly v naší farnosti zavedeny pravidelné Zpovědní
dny ve čtvrtky před prvními pátky v měsíci.
13. a 14. února nás navštívili naši přátelé z farnosti sv. Konráda v
Augsburgu s kapelou, která vyhrávala na Perštýnském náměstí, v
hotelu Labe a v neděli při farní mši sv. v 9.00 v kostele sv.
Bartoloměje. Této mše sv. se zúčastnil pardubický primátor a na
místo nemocného Otce biskupa Duky sloužil tuto mši sv. Mons.
Josef Socha, generální vikář. Hosty přijal též zdejší primátor na
radnici.
K 1. dubnu se z pardubické fary odstěhoval P. Karel Moravec do
Hradce Králové.
V pondělí velikonoční sloužil v naší farnosti mši sv. náš otec
biskup Dominik Duka. V úterý po velikonocích začala generální
oprava garáží na faře a úprava farní zahrady.
Ve dnech 23. - 25. dubna se naše farnost účastnila v Augsburku
oslav 60. výročí založení naší přátelské farnosti sv. Konráda.
Od začátku května jsme obnovily pravidelné nedělní mše sv. v
kostele sv. Jiljí v Pardubičkách, které trvaly až do začátku
listopadu s tím, že v příštím roce bychom s nimi rádi od stejného
data pokračovali.
Ve středu 25. května navštívil naši farnost již podruhé ap.
nuncius Mons. Giovanni Coppa spolu s naším Otcem biskupem
Dukou při příležitosti "Dnů chleba".
V neděli 20. června přistoupilo 15 našich dětí poprvé k svatému
přijímání.
V sobotu 26. června byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze Jan
Šlégr ze Sezemic, a v neděli 4. července sloužil v kostele sv.
Bartoloměje svoji první mši sv. v Pardubicích.
Ve středu 30. června jsme si s Otcem biskupem Josefem
Kajnkem připomněli 635. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic.
V pátek 17. září byl v kostele Narození Panny Marie v Želivě
vysvěcen na kněze P. Adrián Sedlák, O.Praem. a v sobotu 18.
září měl v kostele sv. Bartoloměje svoji primici.
K 1. říjnu odešel z naší farnosti P. Pavel Kalita, nejprve jako
kaplan a od l. listopadu jako administrátor, do farnosti Ústí n.
Orlicí, čímž byla naše farnost zas o jednoho kněze oslabena.
V sobotu 27. listopadu přijalo v kostele sv. Jana 64 našich bratří
a sester společně svátost nemocných.
V sobotu 4. prosince proběhl u saleziánů opět velmi dobře
připravený farní adventní den.
V neděli 26.prosince na svátek sv. Rodiny sloužil v kostele sv.
Bartoloměje mši sv. opět Otec biskup Dominik Duka.
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Na závěr chci opět
upřímně a vděčně
poděkovat všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem
podíleli na těchto akcích i
na celém společném
životě naší farnosti. Mé
poděkování patří všem
kostelníkům,varhaníkům,
vedoucím sborů,
zpěvákům, ministrantům,
všem, kdo se starali a
dosud starají o výzdobu a
úklid našich kostelů i naší
fary, všem katechetkám,
vedoucím i pomocníkům
skautů, vedoucím našich
farních společenství,
všem, kdo donášeli
eucharistii nemocným,
nebo je alespoň
navštěvovali, jáhnům,
bratřím saleziánům za
jejich výpomoc v naší i
okolních farnostech,
všem pracovníkům
charity, členům farní rady
a vám všem, kteří jste se
snažili jakýmkoliv
způsobem pomoci jak ve
farnosti, tak i na naší
faře, ať Vaší prací, či
různými dary, nebo jen
vaší láskou a
porozuměním, kterými
jste nás po celý rok
zahrnovali. Pán Bůh Vám
to odplať všem!
P. Jaromír

ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
A D V E N T

1 9 9 9

„Mít radost a radost rozdávat dál“
byla hlavní myšlenka našeho

FARNÍHO ADVENTNÍHO DNE,
který se zásluhou vás farníků, především seniorů, uskutečnil
4. prosince v sále Salesiánského střediska. Naším úmyslem bylo opět
- jako každý rok - pomáhat tam, kde je pomoci potřeba.
Již několik týdnů předem připravovali naši farníci vše potřebné
pro zdárný průběh tohoto dne a v pátek před zahájením hezky
vyzdobili sál pro tuto příležitost.
V sobotu 4. prosince v 10 hod. pak bylo zahájení, kterého se
zúčastnili oba naši duchovní otcové. Povzbudivá úvodní slova pronesl
již tradičně náš pan kaplan Olda Kučera, za což mu patří dík.
Jako první přispělo k předvánoční radostné náladě krásné
muzicírování naší mladé generace. Návštěvníci seděli u svátečně
prostřených stolů, naslouchali vánoční hudbě a povídali si mezi
sebou. Štědrost, obětavost a pilné ruce našich farníků nachystaly
občerstvení - zákusky, cukroví, chlebíčky čaj, kávu atd. - na kterém si
návštěvníci pochutnávali.
Díky vám, farníci, kteří jste již dlouhou dobu předem šili, pletli,
háčkovali, vyšívali, truhlařili a vyráběli, mohly být na dlouhém stole v
sále rozloženy drobné výrobky - vhodné dárky pod stromeček.
Návštěvníci si je se zájmem prohlíželi a vybírali.
Odpoledne potěšily přítomné svým zpěvem vánočních koled
naše skautky 4. oddílu. Program dne také zpestřilo vystoupení rodiny
Moriových a sester Línkových. Služba v kuchyni, pro mnohé
neviditelná, ale při tom náročná, probíhala po celý den na výbornou.
Letos se zde zapojily také ruce naší mladé generace, za což jí patří
dík.
Zaplať Pán Bůh proto všem, kdo se o zdárný průběh Farního
adventního dne zasloužili. Také děkujeme za modlitby, kterými jste
tuto akci podporovali, a v neposlední řadě patří náš dík salesiánům,
kteří nám zapůjčili prostory a vše potřebné k uskutečnění této akce.
Farní adventní den 1999 se vydařil. Návštěva byla hojná, přišlo
víc lidí, než jsme očekávali. Po celý den bylo v sále prakticky plno.
Všem děkujeme za štědrost, se kterou na tuto akci přispěli.
Díky této vaší štědrosti bude mít náš adoptovaný sirotek Jean
Pierre ze Rwandy opět zajištěné studium (školné a výživné) na další
školní rok (7 200 Kč). Znamená to pro něj jistě moc - ani si to patrně
nedokážeme plně uvědomit. Dále jsme z této sbírky podpořili
salesiány (4 500 Kč) a Radio Proglas (2 000 Kč). Zbylý obnos (5 060
Kč) předáme naší farnosti jako příspěvek pro další dvě děti, o které se
farnost stará v akci Adopce srdce.
Těšíme se již na advent v roce 2000.
Manželé Matyášovi
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VÁNOČNÍ RADOST
Náš farní Seniorklub už od
svého vzniku v roce 1993
navštěvuje každoročně
Dětský domov v
Pardubicích v Bulharské
ulici, kde je pečováno o
děti, kterým chybí laskavá
rodičovská péče.
Také letos jsme se zeptali,
co by děti potřebovaly - a
na co by naše síly stačily.
Vychovatelky nám navrhly
rukavice, ponožky a také
tolik oblíbené čelenky,
které budou nyní na zimu
děti potřebovat. Ženy ze
Seniorklubu proto s
předstihem pletly a
háčkovaly a vyrobily více
než 50 párů ponožek a
rukavic a také mnoho
čelenek.
Na svátek sv. Mikuláše 6.
prosince jsme byli pozváni
do Dětského domova na
mikulášskou besídku a
předali paní ředitelce 500,Kč na vitamíny pro děti.
Krátce před vánocemi, 22.
prosince, jsme ještě
jednou navštívili Dětský
domov a předali tam ty
krásně upletené věci a
zároveň ještě dalších
2 000,- Kč. Tyto peníze
jsou dobrovolné dárky,
které členové Seniorklubu
na svých setkáních dávají
do společné pokladničky.
Naše dárky byly velice
oceněny. I s málem jsme
dětem udělali velkou
vánoční radost. Všem,
kteří při tom pomohli patří
dík.
Barvířová,
Seidlová,
Stojanová

SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
SALESIÁNSKÉ HRY MLÁDEŽE
2000 V PARDUBICÍCH

si odvezli domů řadu medailí a pohárů. Hry ve
Valencii měli ještě lepší atmosféru než ty v
italském Turíně. Kromě sportu zde byl i bohatý
doprovodný program. Nejvíce nás překvapili a
oslovili místní animátoři, kteří se o jednotlivé
sportovce starali a doprovázeli. Bylo vidět a
přímo z nich i vyzařovalo, že jsou tu pro nás a
nic jiného pro ně v tuto chvíli neexistovalo.
Vzniklo mezi námi jakési pouto a přátelství, na
které dodnes vzpomínáme.

České SHM se stalo členem PGS (polisportive
giovanili salesiane - všesportovní salesiánská
mládež). PGS je celosvětová organizace
sdružující salesiánské sportovní aktivity. Od
roku 1989 PGS každoročně pořádá evropské
hry, kterých se v roce 1993 poprvé zúčastnila i
Česká republika. Na hrách je mimo jiné sporty
nejpočetněji zastoupen fotbal, basketbal,
volejbal a stolní tenis. Her se mohou zúčastnit
chlapci a děvčata, kteří se probojují domácí
kvalifikací. Her se pravidelně účastní asi 15
hlavně evropských států. Jednotlivé
soutěže mají velice slušnou úroveň a
naši
sportovci
mezi
ostatními
nezaostávají.

Každý rok pořádá hry jiná země. V roce 2000 se
hry PGS budou konat v Madridu. Protože by se
nepodařilo sehnat dostatek finančních
prostředků na cestu a startovné, rozhodli
jsme se, že uspořádáme hry vlastní a
zároveň to bereme jako zkoušku, zda
bychom v budoucnu dokázali evropské
hry pořádat. Her se pravidelně účastní
okolo 1500 sportovců.

Sportovci z Pardubického střediska se
her zúčastnili poprvé v roce 1998 v
italském Turíně, ve městě, kde Don
Bosko založil první "středisko - oratoř".
Město Pardubice tam reprezentovali
fotbalisté a stolní tenisté a nutno
podotknout, že z hlediska sportovního si
nevedli vůbec špatně. Fotbalisté
vybojovali druhé místo a stolní
tenisté si nějaký ten pohár také
přivezli. Sportovci měli možnost
se nejen sportovně vyžít a
zasoutěžit si, ale prohlédnout si i první oratoř a
nechyběla ani návštěva rodiště Dona Boska. Do
Itálie neodjeli jen sportovci, ale vzali s sebou i
početnou skupinu fanoušků. Ti nejen že
povzbuzovali sportovce, ale měli také možnost
prožít atmosféru her.

Myšlenka na uspořádání vlastních her
vznikla na začátku prázdnin. Her by
se mělo zúčastnit 500 sportovců a to
nejen z ČR. Jsou pozvaní i zahraniční
sportovci a to naši z Bulharska a přátelé
ze Slovenska, Španělska a Itálie. Her se
budou
účastnit
sportovci
ze
salesiánských středisek a klubů
SHM.
Soutěžit budou chlapci a děvčata
narození 1983 - 1981a 1984 - 1986.
Soutěžit se bude v malé kopané, volejbale a
stolním tenise. Účastníci her budou ubytováni v
Pardubicích v ubytovnách. O sportovce se podle
vzoru z Valencie budou starat animátoři, kteří je
budou provázet po celé hry. Animátoři ubytovatelé by se měli pokusit vytvořit podobnou
atmosféru jaká byla ve Valencii. Nejde nám
jenom o sportovní výsledky, ale také o prožití
společných zážitků.

V roce 1999 si opět Pardubičtí fotbalisté a stolní
tenisté vybojovali možnost účastnit se her PGS,
které se tentokrát konaly ve španělském městě
Valencii. Ani zde naši zástupci nezklamali a opět

PROGRAM HER:
Pátek 5. května 2000:
Sobota 6. května 2000:

Neděle 7. května 2000:

Pondělí 8. května 2000:

slavnostní zahájení - 19 hodin (společenský sál KD Dukla)
boje ve skupinách o postup do semifinále jednotlivých sportů (na
jednotlivých sportovištích)
společný večer pro sportovce (areál střediska mládeže)
dopoledne - semifinále jednotlivých sportů
odpolední finále
veletrh salesiánské rodiny (areál střediska mládeže)
večerní program pro všechny
mše svatá
vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení (kinosál KD Dukla)
Zapsal: Martin Pražan a P. Pavel Pešata
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CHARITA - MISIE
Ani v roce 2000 naše aktivita neustane.
Opět se budeme scházet na faře každou
třetí středu v měsíci od 15 hodin, abychom
udělali něco pro nejchudší v Indii a na jiných
místech světa.

Milí bratři a sestry,
dobrodinci a
spolupracovníci misií!

Termíny těchto střed jsou následující:

Děkuji vám všem, kdo jste se
zapojili do misijního díla organizovaného
naší Charitou v loňském roce. Byl provázen
díky určitým organizačním opatřením nižším
finančním příjmem, proto byly odeslány
pouze tři zásilky balíků po deseti namísto
čtyřiceti balíků jako obvykle. O to více jste
ale zpracovali a odeslali známek. Bohu díky
za vaši ochotu k neustálé spolupráci.

19. ledna
16. února
23. února
15. března
22. března
19. dubna
17. května
21. června

Jako poděkování a povzbuzení k dalšímu
úsilí pro misie jsme dostali větší počet
barevných nástěnných kalendářů darem od
Papežského misijního díla v Německu, které
je nechalo natisknout v češtině, aby tak
vyjádřilo dík českým spolupracovníkům a
zároveň je i tím požádalo o propagaci
misijního díla. Kalendáře jsou k dispozici na
stolcích s tiskovinami ve všech našich
kostelích.
Prosím
vás,
všechny
dobrovolníky, kteří chodíte balit balíky a
třídit známky, či je třídíte doma, nebo se
pravidelně za misie modlíte, přispíváte
finančně či jinak spolupracujete, vezměte si
domů tento kalendář a najděte pro něj ještě
nějaké místečko. Kromě hezkých obrázků
budete mít na očích stále ty, kteří jsou vám
velmi vděčni a věří, že jim stále necháte
alespoň kousek místa ve svém srdci.
Oblastní charita Pardubice
děkuje všem členům chrámového
sboru sv. Bartoloměje pod
vedením prof. Jiřího Kuchválka a
chrámového sboru Chorus minor
pod vedením Pavla Šislera za
překrásné provedení benefičního
koncertu o vánočních svátcích.
Děkuje rovněž všem dárcům,
kteří na koncertě přispěli na její
charitativní činnost. Na
dobrovolných příspěvcích bylo
vybráno 1 946,- Kč.

třídění známek
balení balíků
odesílání balíků z celnice
balení balíků
odesílání balíků z celnice
třídění známek
třídění známek
třídění známek

Na těchto setkáních je vítán kdokoliv.
Maminkám s dětmi nabízím, aby se přišly
někdy zúčastnit třídění známek třeba na půl
hodiny. Děti to obvykle baví a od malička se
přiměřeným způsobem dozvídají o bídě ve
světě a hlavně o tom, že můžeme něco
konkrétního činit pro to, aby tomu bylo
jednou jinak.
Zároveň připomínám, že průběžně je možné
brát si domů sáček se známkami ke
zpracování. A díky všem trpělivým, kteří tak
stále činí.
Těším se na další spolupráci
Marie Zimmermannová

kontakt:
tel. 6304048,
e-mail: zimmermann@pce.czcom.cz

Oblastní charita Pardubice neustále
hledá spolupracovníky do různých
oblastí charitativní činnosti. Jedná se i o
spolupráci v řízení organizace, např.
vedení zámečnického a úklidového
střediska, zajišťování styku se sponzory,
dále se jedná o různé formy pomoci v domácím
prostředí u klientů, které má Oblastní charita ve své
péči. Pracovníci Oblastní charity se těší na každého
zájemce o charitativní činnost. Bližší informace
budou podány při osobní návštěvě každý čtvrtek od
15.30 do 17 hod. v kanceláři Oblastní charity V Ráji
732, nebo na tel. čísle 633 50 26.
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ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV
ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST
V PARDUBICÍCH

Termín bohoslužeb, aby byla věřícím
umožněna návštěva farního chrámu –
„kostelíčku“ v Pardubicích, mění se od 1. ledna
do 31. března t.r. v tomto chrámu takto:

upozorňuje věřící na skutečnost, že během
Velkého jubilea je možno získat plnomocné
odpustky nejen v katedrálních chrámech a
vybraných kostelech římskokatolických, ale
též i v řeckokatolickém katedrálním chrámu
a ve vybraných řeckokatolických kostelech,
t.j.:

neděle
svátky s pracovním klidem
pondělí
středa
svátky s pracovní dobou

v v katedrále sv. Klimenta v Praze,

v 10:00 hod

(zůstává)
v 16:00 hod

(místo v 7:30)

Osobní návštěvu v tomto chrámu je možno
vykonat

v v poutním chrámu na Sázavě,
v ve farním chrámu Panny Marie
Sedmibolestné v Pardubicích –
„v kostelíčku“.

neděle
svátky s pracovním klidem
pondělí
středa
svátky s pracovní dobou

v ve farním chrámu sv. Josefa v Ústí nad
Labem.

od 8:00
do 12:00
od 14:30
do 17:30

Jiný termín návštěvy (i bohoslužby) je možno
sjednat s administrátorem ústně i telefonicky na
č. 040/6264601.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků
jsou stejné a mohou být poskytnuty duším
v očistci.

P. Antonín Sokol
administrátor

SKAUTSKÉ HNUTÍ
Naše skautské středisko zve všechny zájemce na skautský bál,
který se uskuteční v sobotu 25. března 2000 v budově Agrobanky na
náměstí Republiky v Pardubicích. Začátek je ve 20.00 hod., konec v
03.00 hod. Cena jedné vstupenky je 90,- Kč. Místo si lze vybrat
v hlavním sále, v baru Filadelfia (zde bude diskotéka) nebo v malém
sále, který bude bez hudby.
Vzhledem k termínu Okresní rady Junáka na prodej vstupenek jsou všichni zájemci
žádáni, aby předali své požadavky včetně peněz nejpozději do neděle 30. ledna 2000
vedoucímu střediska bratru ing.Vladimíru Ráčkovi, bytem K olšině 85, Pardubice-Trnová,
53009, tel. 6401943.
Skautská universita nabízí další zajímavou přednášku na téma „Psychika moderního
člověka“, která je vhodná zejména pro mládež. Přednáška, která je zamyšlením psychiatra nad
řadou drogových závislostí, se koná v pondělí dne 31.ledna 2000 v 18,00 hod..
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KALENDÁŘ
Ne 16.1. Ekumenická bohoslužba
Po 17.1. Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina)
P. V. Vacek: Oko – do duše okno - přednáška
Út 18.1. Mariánský večer
St 19.1. Třídění známek
Čt 20.1. Mše sv. v Domově důchodců
Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
Pá 21.1. Tichá adorace
21.1.
Kvalifikace na „Hry 2000“ ve stolním tenise
- 23.1.
Po 24.1. Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina)
P. Z. Skalický: Dějiny církve IV. - přednáška
Út 25.1. Mariánský večer
Čt 27.1. Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
Pá 28.1. Tichá adorace
Ne 30.1. Slavnost sv. Jana Boska – mše sv.
Út
St
Čt

1.2. Mariánský večer
2.2. Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
3.2. Zpovědní den

Pá

4.2.

So

5.2.

Ne

6.2.

Po

7.2.

Út
St
Čt

8.2.
9.2.
10.2.

Pá

11.2.

Mše sv. v Domově důchodců
Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
Večeřadlo Panny Marie
Odpoledne her a písní
Šachový turnaj (přihlášky přijímá P. P. Hertl do
13.30 hod.)
Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina)
J. Konzal: Modely církve - přednáška
Mariánský večer
Seniorklub
Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
Tichá adorace

kostel sv. Jana
17.00 hod.
fara
16.15 hod.
kostel sv. Jana
18.00 hod.
kostel sv. Jana
po mši sv.
fara
15.00 hod.
DD u kostelíčka
15.00 hod.
fara
17.00 hod.
fara
20.00 hod.
sv. Bartoloměje
po mši sv.
saleziánské střed. po mši sv.
fara
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
kaple sv. Václava

16.15 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
17.00 hod.
20.00 hod.
po mši sv.
8.30 hod.
10.00 hod.
kostel sv. Jana
po mši sv.
sv. Bartoloměje
od 16 hod.
fara
19.00 hod.
sv. Bartoloměje
8 – 16 hod.
kostel sv. Jana
od 16 hod.
DD u kostelíčka
15.00 hod.
fara
17.00 hod.
fara
20.00 hod.
sv. Bartoloměje
od 16 hod.
sv. Bartoloměje
po mši sv.
kostel sv. Jana
po ranní mši
saleziánské střed. 14.00 -17.00
saleziánské střed. 14.00 hod.
fara
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje

16.15 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
14.30 hod.
17.00 hod.
20.00 hod.
po mši sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 4. 2. 2000. Vyjde 13. 2. 2000.
MYŠLENKY NA TENTO MĚSÍC
♥

Většinu lidí odrazuje od křesťanství nikoli Kristus, nýbrž křesťané ...

♥

Až nebudeš mít nic, o co by ses opřel, dovolí ti Bůh, aby ses opřel o něj...

♥

Přepracovanost nesvědčí ani tak o naší pracovitosti, jako spíše o špatné dělbě práce mezi námi a
Duchem svatým...
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