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Vnitřek chrámového prostoru mluví o Bohu. Náleží Pánu, je zcela
naplněn svatou Přítomností. Vždyť je to dům Boží, oddělený od
světa, uzavřený stěnami a klenbami. Tento prostor stojí obrácen
dovnitř, do skrytu. Mluví o Božím tajemství.
A vnější prostor? Ta veliká dálka nad rovinami, která se táhne do
nekonečna na všechny strany? Což ta není spojena se svatyní?
Ano, zajisté, je s ní spojena. Z domu Božího vyrůstá věž. Ve věži na
stolici visí zvony. Jsou z těžkého kovu. Houpají se na hřídeli a jejich
celé jasně ztvárněné tělo se houpá a vysílá zvuk za zvukem do
dálky. Vlny libozvuku; jasné a rychlé; nebo těžké a plné; nebo
hluboké a zvolna dunící. Proudí ven, zaplavují dálku a plní ji zvěstí
svatyně.
Poselství dálky, poselství o Bohu bez mezí a konce, poselství touhy
a nekonečného naplnění. Volají "člověka touhy", jehož srdce jest
otevřeno té veliké dálce. Slyšíme-li zvony, pak cítíme tu dálku!
Člověk pociťuje dálku. Zdá se, jako by se duše rozprostírala, jakoby
se vykláněla na druhou stranu, jako by odpovídala na daleké volání
nekonečnosti.
"Svět je tak široký" - mluví zvony. " Tak plný touhy... Bůh volá...
jedině v Něm je pokoj..."
Ó Pane, širší nežli svět je má duše. Hlubší nežli všechny údolí jest
její žádost. A její touha je bolestnější, nežli v dálce ztracený zvuk
zvonu. Jen Ty, Pane, ji můžeš naplnit, jen Ty...
z knihy Romana Guradiniho " O posvátných znameních"

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PROČ NA ZVONICI U KOSTELA SV.
BARTOLOMĚJE MLČÍ ZVON?

PROČ BYLA U KOSTELA SV.
BARTOLOMĚJE ZRUŠENA MOŽNOST
PARKOVÁNÍ PŘI BOHOSLUŽBÁCH?

Důvod je jednoduchý a prostý:
z bezpečnostních důvodů.

Na to jsme se zeptali na Magistrátu města
Pardubic odboru dopravy, kde nám bylo
sděleno, že prostory kolem kostela sv.
Bartoloměje bylo nutno uvolnit pro
parkování vozidel majitelů okolních domů,
popřípadě jejich hostů, aby nemuseli
parkovat svá vozidla až kdoví kde v městě.
Za tím účelem si každý se zájemců o toto
parkování musel zakoupit za nemalé peníze
parkovací kartu, kterou si jakoby zakoupil
jedno parkovací místo v této oblasti.
Arciděkanský úřad zakoupil karty dvě, které
našim hostům pro nutné parkování v této
zóně půjčujeme. Ale nebylo v našich silách
"skoupit" ta místa všechna, nehledě na
dobré vztahy s ostatními sousedy.

Předloni na podzim jsme byli upozorněni
prodavačkami prodejny Bartholomeum,
která je umístěna v této zvonici, že při
vyzvánění dochází k silným otřesům budovy
zvonice a na zdech se objevují trhliny. Proto
jsme požádali o odborné posouzení
uvedeného stavu znalce z oboru zvonařství
pana Petra Manouška z firmy Zvonařství
Manoušek Praha, který ve svém znaleckém
posudku uvedl, že popsané závady
vyplývají jednak z nevhodného zvonícího
stroje, který svou konstrukcí neumožňuje
přesné seřízení a způsobuje při záběru silné
rázy. Dále, že jedno z ložisek závěsu zvonu
jeví známky zadírání, což je třeba ověřit a
popřípadě celé ložisko vyměnit. Avšak
nejzávažnější závadou zde je stav zvonové
stolice, která kromě četných známek hniloby
a napadení dřevokazným hmyzem vykazuje
značné vůle ve spojích a čepech, takže
hrozí při dalším jejím namáhání její
postupná destrukce a tím i nebezpečí
zřícení zvonu.

Z toho důvodu už není možné u kostela sv.
Bartoloměje při bohoslužbách parkovat a je
třeba používat parkovacích míst na
parkovištích před Domem hudby nebo u
Grandu. (Na těchto parkovištích je o
nedělích parkování zdarma).
Výjimku tvoří vozidla svateb, která po
předchozím ohlášení na oddělení Městské
policie Pardubice ze strany arciděkanského
úřadu, mohou po dobu obřadu v Kostelní
ulici parkovat.

Z těchto důvodů nám bylo mistrem
zvonařem sděleno, že do odstranění
uvedených závad je nutné se zvoněním
počkat. Proto také na této zvonici
nezvoníme a čekáme, dokud se nám
nepodaří najít vhodnou tesařskou firmu a
shromáždit potřebné finanční prostředky
na
požadovanou
opravu
poškozené stolice a výměnu
zvonícího stroje.
(O zvonech - a jiném ještě
v rubrice

RŮZNÉ.)
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
NOVÁ PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Dne 15. listopadu 1999 schválil otec
biskup Dominik Duka nové "Stanovy
Pastorační rady farnosti královéhradecké
diecéze", podle kterých mají dosavadní
Farní rady ukončit svoji činnost nejpozději
do 31. prosince roku 2001 a mají být
nahrazeny tzv. Pastoračními radami v
souladu s těmito novými stanovami.

Za tímto účelem žádám všechny, kdo
splňují
podmínky
stanovené
pro
navrhovatele dle předchozího odstavce, aby
své písemné návrhy vhodných kandidátů
zasílali buď poštou na adresu:

Naše Farní rada se na svém
zářijovém zasedání rozhodla ukončit svoji
činnost již k 31.12. tohoto roku a uvolnit
svoje místo nově zvolené Pastorační radě
pardubické farnosti. Za tím účelem čekají
naši farnost vedle voleb do krajského
zastupitelstva nového pardubického kraje i
volby nové pastorační rady farnosti (dále jen
PRF). Zatímco datum voleb do krajského
zastupitelstva je prezidentem republiky
vyhlášeno na 12.listopadu 2000, datum
voleb PRF bude vyhlášeno volební komisí
naší farnosti později. Volební komisi farnosti
jsem jako místní farář jmenoval dle
Volebního řádu nových stanov dne 4. října
2000 v tomto složení: RNDr. Josef Matyáš,
ing. Marek Deml a ing. Věra Novotná. Tato
komise se spolu se mnou sejde na své první
schůzi ve středu 11.10. na faře v
Pardubicích a ujme se řízení nových voleb.

nebo je na uvedené adrese předali osobně.
Možné je předat je osobně i jednotlivým
členům volební komise. Návrhy i několika
kandidátů najednou nezapomeňte podepsat
a k podpisu připojit datum narození a Vaši
adresu, aby byla možná kontrola Vašeho
navrhovatelského práva. Obálky označte
heslem "PRF". Poslední termín pro podání
návrhů možných kandidátů je neděle
5. listopadu 2000.

Arciděkanský úřad Pardubice
Kostelní 92
530 02 Pardubice,

V příštím čísle farního Zpravodaje se
o nových Stanovách Pastorační rady
farnosti zmíním podrobněji.
Již nyní Vám děkuji za pochopení a
za všechny Vaše návrhy.
P.Jaromír

Abychom měli z koho volit, je třeba
mít pro tyto volby dostatek kandidátů. Dle
stanov PRF může být "kandidátem PRF
každý katolík, starší 18 let, příslušející svým
bydlištěm do naší místní farnosti, který je
ochoten a schopen plnit úkoly pastorační
rady". O těch budeme více informovat v
dalším čísle našeho farního Zpravodaje, a
Vámi navržené kandidáty ještě zvlášť.
"Kandidáty může navrhnout každý
člen farnosti, který má právo volit, tj. katolík
starší 18 let a příslušející do farnosti, kde se
PR volí. Písemné návrhy přijímá farář a
volební komise. Ti společně posoudí, zda
navržení kandidáti splňují podmínky pro
právo být zvolen, a vyžádají si písemný
souhlas kandidátů s jejich kandidaturou".
(Stanovy Pastorační rady farnosti, čl.III,
odst.3.)
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu,
V první řadě vás všechny co nejsrdečněji zdravím a děkuji za všechno, co jste mi v těch nemnoha dnech, které
jsem u vás (u nás) v Pardubicích prožil, dali. Díky především za přijetí do rodiny farnosti a fary (to především adresuji
otci děkanovi Bartošovi a svému spolukaplanovi Jirkovi Pilzovi).
Když jsem hned po přestěhování odjel na dovolenou, řada lidí se mne ptala, jak je v Pardubicích. Po pravdě jsem říkal, že
je těžké se vyjádřit po několika dnech, ale že první dojem je krásný: v kostelích lidé (a to všech věkových kategorií)
přistupující ke svátostem, kostely hezké a opravené, zájem o křest dětí i dospělých a mládeže, na faře skautská klubovna
…. a v ní pravidelně skauti, učebna…a děti na náboženství. Pak hezké prostředí města, umístění fary – arciděkanství
….a jistě by se dalo vypočítávat dále. Je mi jasné, že za prvním dojmem je skryto také mnoho dalšího, třeba ještě
krásnějšího, ale i náročnějšího a těžkého, co by člověk ani nečekal. Jistě také pořád něco nového, a tak se jednoduše
řečeno těším na život s vámi a mezi vámi.
Teď vidím, že řádky utíkají a já o sobě ještě nic neřekl. A o to jsem byl hlavně požádán. Protože, jak chápete, je
těžké dát 34 roků na několik řádků, zmíním se pouze o tom, co vidím zpětně v mém životě jako určující a podstatné.
Jsem z Letohradu, okr. Ústí n. Orlicí, a narodil jsem se do rodiny, kde rodiče nejen do kostela chodili, ale
především ze své hluboké křesťanské víry žili a k ní vedli i nás děti. Protože tehdejší prostředí bylo ateistické, byl jsem
veden k tomu, abych ze své víry především žil, zbytečně o svém přesvědčení a víře veřejně nemluvil, nepouštěl se ve škole
do diskusí o pravdivosti dějin, jak nám byly podávány, o politice atd., protože by tatínek mohl jít „sedět“! Ale když se
mne někdo zeptá přímo, tak abych se ke svému přesvědčení a víře dokázal přiznat.
Snad již z uvedeného je jasné, že určující pro mne byla výchova rodičů a především jejich svědectví osobního
života, jejich snaha vytvářející doma prostředí lásky a domova a na veřejnosti poctivý život a práce. Vždy ale také jejich
připravenost nechat vše, co by bylo proti jejich přesvědčení a víře.
Také to, že jsem vyrůstal se svými 3-mi bratry a měli jsme 1 společný pokoj – děcák (my jsme ho nazývali
„klučinec“) - mne,myslím, velice pomohlo po lidské stránce. Musel jsem se učit dělit, šetřit, udržovat pořádek, odpouštět si,
pomáhat si, pomáhat rodičům ve všem od nádobí přes sobotní úklid, čištění bot, práci na zahradě, až k pomoci přátelům,
známým a potřebným, ve farnosti na opravě kostela. Vypisuji to takto dopodrobna proto, že jsem přesvědčen o důležitosti
těchto „všedností“. Vidím, že byly pro mne moc důležité.
Asi rozhodujícím momentem pro určité nasměrování duchovního života pro mne měla jedna skutečnost.
V určitém věku, myslím tak mezi 10-tým a 12-tým rokem, mě moc vrtalo hlavou to, co jsem slýchal od rodičů, totiž že je
potřeba Slovo Boží - Bibli především žít, uvádět do praxe. Nedokázal jsem ale pochopit, jak to provést, protože „Bible je
přece docela silná kniha, dokonce knihovna“, – vrtalo mi hlavou. Odpovědí pro mne bylo, když v té době rodiče chodili na
setkání manželů ve farnosti i mimo ni a nosili domů tzv. Slovo života. Jednalo se o větu z evangelia či jiné novozákonní
knihy s komentářem pomáhajícímu tu větu konkretizovat. Pamatuji se, jak nám mamka občas u snídaně třeba kousek
přečetla s povzbuzením, ať se to snažíme žít ve škole a že si potom můžeme říci, jak se nám to dařilo. No a po měsíci jinou
větu, pak opět jinou, a tak dále. No a já začal chápat „fintu“. Byl tu totiž konkrétní „návod“. Zanedlouho jsem zjistil, že
uvádět v život jednu větu Božího Slova vlastně znamená žít celé Boží Slovo, které je jediné, ale má mnoho výrazů (to
jsem se ovšem dozvěděl až mnohem později při studiu teologie a Písma v semináři). Pravděpodobně v době tohoto „objevu“
po 12-tém roce svého života jsem se rozhodl, že to vezmu s Pánem Bohem vážně. Tím nemám na mysli rozhodnutí ke
kněžství, to přišlo až mnohem později. Ale rozhodnutí být Bohu věrný v životě každodenním.
Drazí farníci, došlo k něčemu, čeho jsem se obával …. zapovídal jsem se. Omlouvám se a končím. Pro vás, kdo
jste vydrželi až sem, budu pokračovat příště.
Díky za pochopení a přeji svátečně prožité nejen svátky, ale i to všední.
P. Tomáš Hoffmann
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CHARITA - MISIE
c TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

c VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE SBÍRKY V PARDUBICÍCH

V době Slavnosti Zjevení Páně v roce 2001
bude
uspořádaná
celostátní
akce
„Tříkrálová sbírka“, která bude mít konkrétní
účel „Pomoc lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a podpora charitního díla“.
Hlavní záměr spočívá v tom, že několik dní
před Slavností Zjevení Páně (Tří králů)
v den slavnosti a případně i několik dní poté
(do 7. ledna 2001), budou v co největším
počtu obcí přicházet do domácností a chodit
i po ulicích skupinky koledníků a přitom
budou vybírat na charitu a na předem
stanovený konkrétní účel v dané oblasti.
Touto akcí se navazuje na stejnojmenné
úspěšné akce v zahraničí a na již u nás
v minulých letech prováděné a rovněž
úspěšné akce, např. v Olomouci a Hradci
Králové.

Finanční prostředky získané Tříkrálovou
sbírkou budou využity na zahájení
přípravných prací pro vybudování DOMU
POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉHO JOSEFA
v Rosicích nad Labem. V případě kladných
schvalovacích řízení vznikne tento dům
stavební úpravou objektu, který byl před
časem z větší části darován a částečně
prodán Oblastní charitě v Pardubicích.
Jedná se o objekt, který je v překrásném
prostředí a pro tento účel vhodný. Dům
pokojného stáří by měl poskytnout domov
přibližně 40 lidem.

Pardubická charita se chce k této sbírce
připojit ze dvou důvodů. Prvním z nich je
oslovit obyvatele Pardubic a okolí s prosbou
o příspěvek a tím získat část vybraných
finančních prostředků. Druhým důvodem je
rovněž získání finančních prostředků, ale již
od České katolické charity, tzn. z celkového
republikového příjmu sbírky. Nárok na
získání určité části z celkového příjmu
sbírky budou mít totiž jen ty charitní
organizace, které se do sbírky aktivně
zapojí.

c VÝZVA K POMOCI
V souvislosti s uspořádáním této akce
vyzýváme všechny, kteří by byli ochotni
zapojit se do organizování sbírky nebo se jí
přímo účastnit. Potřebujeme vytvořit skupinu
mladých lidí, kterým je více než 18 let, na
organizaci sbírky a dohled nad skupinkami
tří králů. Rovněž potřebujeme větší
množství studentů, kteří budou tyto
skupinky přímo vytvářet.
Zájemci o tuto pomoc se mohou hlásit na
tel. čísle 6335026 nebo přímo v kanceláři
Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732
v době od 8.00 do 15.00 hodin.
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RŮZNÉ
BLAHOPŘÁNÍ

ZMĚNA ČASU DĚTSKÉ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

Dne 4. listopadu je svátek
svatého Karla
Boromejského, jehož jméno
vedle našeho Otce
arcibiskupa Otčenáška nosí i
náš jáhen Karel Kylar. Proto
jim v tento den budeme
vyprošovat hojnost milostí k
jejich náročné práci, aby byli
požehnáním jak pro farnost,
tak i pro diecézi. A jim
osobně vše nejlepší k
svátku.

Milí farníci, protože jsem dostal do
duchovní správy 2 obce v okolí
Pardubic – Dříteč a Třebosice, byli
jsme nuceni změnit čas nedělní
dětské mše svaté v klášterním kostele
ze stávajících 10.00 o hodinu dříve
na 9.00. Tato změna vyjde v platnost
od neděle 22.10. 2000. Oznamuji vám
to trochu s těžkým srdcem a obavami, jak ji přijmete, ale
především s vědomím, že pro mnohé z vás to bude
znamenat „překopat“ celý rodinný nedělní režim. Ale věřte,
že tato změna byla pečlivě zvažována a konzultována jak
s některými z vás, tak mezi námi kněžími v souvislosti
s možnostmi, které máme. A právě uvedená varianta se
nám zdá opravdu nejlepší, aby i věřící ve zmíněných
obcích měli možnost účasti na mši svaté v přijatelném
„nedělním“ čase, popř. i možnost svátosti smíření.

Vděční farníci.

Děkuji vám ze srdce za pochopení i za oběti, které to
přináší.
P. Tomáš Hoffmann
PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. září jsme se vydali do
Prahy, abychom se zúčastnili
Jubilejní národní pouti k sv.
Vítu, Václavu a Vojtěchu. Ve
zcela zaplněné katedrále byla
sloužena mše sv. na památku
sv. Václava, kterou celebroval
kardinál Vlk. Měli jsme možnost
podívat se do Svatováclavské
kaple, kde byly vystaveny i
ostatky tohoto světce.
Odpoledne byl pro nás
připraven bohatý program
v Arcibiskupském semináři.
Zazpívali jsme si, zahráli
divadlo, malovali na zeď atd.
Z Prahy jsme odjížděli sice
unaveni fyzicky, nicméně
posilněni duševně.
Chceme tímto poděkovat všem
organizátorům, kteří pro nás
toto setkání připravili.
Vděční ministranti.

ZÁJEMCI O KŘEST A BIŘMOVÁNÍ.
První schůzka těch, kdo mají zájem o
přijetí svátosti křtu nebo svátosti
dospělosti – biřmovámí, se uskuteční
v pondělí
23.
října
2000
na
arciděkanství v 19.00.
Na
tomto
prvním
setkání
se
domluvíme,
jak
budou
přípravy
probíhat. První večer bude společný
pro všechny, jak katechumeny, tak biřmovance, potom se
pravděpodobně budeme scházet odděleně. Ale to uvidíme
až zde na místě. Všichni zájemci, jste upřímně zváni!
Prosím i vás, farníky již pokřtěné, zda byste tuto nabídku
nezprostředkovali i těm, kteří zpravodaj nečtou a myslíte si,
že by o přípravu ke křtu či o křesťanství jako takové měli
zájem. Ještě podotýkám, že se jedná se o přípravu tzv.
„dospělých“, tedy těch, kdo sami chtějí stát se křesťany
(dospělostí zde není myšlena přesná hranice 18 let,
zájemci mohou být i o něco mladší). Nejedná se tedy o
přípravná setkání rodičů, kteří chtějí pokřtít dítě. Děkuji za
pochopení a spolupráci a s vámi, zájemci, se těším na
společně strávené chvíle na naší cestě za Pánem a při
prohlubování naší víry.
P. Tomáš Hoffmann
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RŮZNÉ (pokračování)
NÁVŠTĚVA NAŠICH PŘÁTEL
Z AUGSBURGU 17. A 18. ČERVNA 2000

JEŠTĚ KE ZVONŮM NA DOKRESLENOU
 (A NEJEN K NIM) 

Tentokrát k nám přijelo 45 účastníků
zájezdu z farnosti sv. Konráda. Byli
ubytováni v hotelu Labe. Hned v sobotu
večer jsme se s nimi sešli v kongresovém
sále hotelu na přátelském posezení, kam
přišlo také asi 60 pardubických farníků.

Jak jistě víte náš arciděkanský úřad
spravuje nejen kostel sv. Bartoloměje, ale i
kostely sv. Jana, Zvěstování Panny Marie,
sv. Jiljí v Pardubičkách a i kostelíček
Sedmibolestné
Panny
Marie
(církev
řeckokatolická ho jen užívá, ale my jako
jeho vlastníci se musíme starat o opravy.
Krom toho máme na starosti i zvonice u
kostelů sv. Bartoloměje, sv. Jana a sv. Jiljí a
celou budovu arciděkanství. A každá z
těchto budov potřebuje přinejmenším
pravidelnou údržbu a mnohé z nich dokonce
generální opravu (kostel sv. Jiljí, kostel
Zvěstování Panny Marie, arciděkanství a
nyní i zvonice u kostela sv. Bartoloměje). A
to vše si žádá nemalých finančních
prostředků, které jako farnost dáváme samy
těžko dohromady. Proto vítáme i pomoc
města a státu. Ale i zde těch finančních
prostředků není nazbyt, a proto jsme nuceni
pečlivě vybírat, které z těch nutných oprav
dát přednost a kterou budeme muset ještě
odložit.

Občerstvení zajistili částečně hosté s
Augsburgu, naše ženy napekly a nachystaly
velké množství výborných zákusků a jiných
dobrot. Bylo to opravdu bohaté občerstvení,
nechybělo ani ovoce.
Po přípitku jsme se vzájemně bavili. Mnoho
našich lidí se opět sešlo se svými známými
německými přáteli. Skupina našich mladých
zpěváků a hudebníků se starala o zábavu.
Předvedli v němčině vtipnou scénku a
potom hráli a zpívali. Ke konci jsme všichni
dohromady zpívali známé písničky. Všem se
také líbilo vystoupení z opery Figarova
svatba, které předváděl pan Braun z
Augsburgu. Večer se opravdu velmi vydařil
a všem se líbil.
V neděli ráno jsme se všichni opět sešli v
kostele sv. Bartoloměje v 9 hod. na mši sv.,
kterou sloužil P. Boukal, sekretář pana
biskupa z Hradce Králové. Po skončení mše
sv. bylo na faře pro hosty připraveno ještě
malé občerstvení před cestou zpět. Pak
jsme se s nimi před farou rozloučili a oni
odjeli nejdříve do Prahy, kde si prohlédli
Hradčany a pak se vydali na zpáteční cestu
domů.

Pro letošek máme od státu slíbených
75.000 Kč na nutnou opravu komínů a
střešní krytiny na budově arciděkanství,
která bude uskutečněna v dohledné době.
Mimo to stále ještě jednáme o výši
příspěvku na 1. etapu nutné opravy střechy
a krovů na kostele sv. Jiljí. Od jeho výše se
bude
odvíjet
celkový
rozsah
této
rekonstrukce. Podotýkám však, že každý
příspěvek od města a státu je podmiňován
finanční spoluúčastí arciděkanského úřadu
ve výši alespoň 15% těchto prostředků.

Podle vyjádření vedoucího zájezdu pana
Ammera se letošní setkání v Pardubicích
všem moc líbilo. Jsme zváni, abychom příští
rok zase přijeli my k nim. Měli bychom se o
to tedy pokusit.

Takže to rozhodování, čemu dát přednost a
co "odložit", je opravdu někdy velmi těžké.
Doufám, že nám v tom do budoucna dosti
pomůže nově vzniklá ekonomická rada
farnosti, kterou, dle přání otce biskupa a
nařízení církevního práva v nejbližší i v naší
farnosti ustanovíme. Ale i tak Vás budeme i
nadále prosit o pochopení a strpení, když se
nám nepodaří dát do pořádku vše najednou.
Ono to opravdu najednou nejde. Díky za
pochopení.
P.Jaromír

manželé Matyášovi
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KALENDÁŘ
Po 16.10. Z.Skalický: Katedrály - přednáška
Út 17.10. Mariánský večer
Koncert žáků konzervatoře
St 18.10. Balení baliků pro misie
Čt 19.10. Společenství dospělých
Pá 20.10. Setkání ministrantů
Tichá adorace
So 21.10. Diecézni setkání mládeže v Hradci Králové
Ne 22.10. Sbírka na misie
Po 23.10. M. Kalčic: Horské kázání III - přednáška
Út 24.10. Mariánský večer
St 25.10. Odesílání baliků pro misie
Čt 26.10. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Pá 27.10. Tichá adorace
Ne 29.10. Změna letního času na zimní
Po 30.10. P. Stejskal: Živá liturgie - přednáška
St 1.11. Slavnost všech svatých – mše sv.

Čt

Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
2.11. Zpovědní den
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv.

Společenství dospělých
3.11. Setkání ministrantů
Tichá adorace
4.11. Večeřadlo Panny Marie
5.11. Poslední mše sv.
6.11. Přednáška
7.11. Mariánský večer
8.11. Seniorklub
9.11. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
10.11. Setkání ministrantů
Tichá adorace
12.11. Začátek zimních bohoslužeb
13.11. Přednáška
14.11. Mariánský večer
15.11. Balení balíků pro misie
16.11. Společenství dospělých
17.11. Tichá adorace

kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
sál Filharmonie

18.00 hod.
po mši sv.
19.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
9.30 hod.

kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
pošta 2 - celnice
DD u kostelíčka
fara
sv. Bartoloměje

18.00 hod.
po mši sv.
15.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
po mši sv.

kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
kaple sv. Václava
sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kaple sv. Václava
kostel sv. Jiljí
sv. Bartoloměje
kaple sv. Václava
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jiljí
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje

18.00 hod.
6.30 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
16 - 18 hod.
19.00 hod.
8 – 18 hod.
6.30 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
po ranní mši
17.00 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
14.30 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
17.00 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
15.00 hod.
20.00 hod.
po mši sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 3. listopadu 2000. Vyjde 12. listopadu 2000.
Žádáme zástupce všech aktivit a hnutí, která chtějí i v letošním školním roce využívat prostorů naší
fary ke svým setkáním, aby nám na faře znovu nahlásili termíny těchto setkávání. Fara je sice velká,
ale i zájemců o její využívání začíná přibývat, tak ať se tu spolu všichni srovnáme.
P. Jaromír
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