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VOLBY  
 

 

"Významným právem a povinností občanů v moderních demokratických 
státech je volební právo. Je to občanská a mravní povinnost, která 

zavazuje ve svědomí (viz GS 75), přinejmenším tehdy, když proti dobrému 
kandidátovi stojí nedůstojný protivník. Nikdo nesmí tvrdit, že jeho hlas 

nemá význam a že nezáleží na tom, zda toto své právo vykonává, nebo ne. 
Konečný volební výsledek vzniká jen z hlasů mnoha jednotlivých občanů. 
Křesťané bezpochyby nejsou povinni volit pouze křesťanské kandidáty. 

Musí však zvážit, zda svým hlasem mohou ovlivnit svobodu církve a 
svědomí. Nedůstojného kandidáta smějí volit, jen pokud tak zabrání volbě 

ještě méně důstojné osoby. Biskupové a kněží mají právo a povinnost 
poučovat svědomí věřících o tom, jak mají odpovědně volit. Musí si však 

dávat pozor, aby neupadli do politikaření, a mají se omezit na výklad 
základních a všeobecných principů. Ti, kteří jsou způsobilí vykonávat 

veřejný úřad, mají projevit ochotu ho přijmout v duchu služby obecnému 
blahu, ať už v místní nebo státní správě, v rodičovských spolcích nebo 

profesních sdruženích apod. Jen energická spoluúčast může ze 
společnosti udělat pospolitost odpovědných občanů místo stáda 

nespokojených nebo lhostejných ovcí." 
Karl - Heinz Peschke "Křesťanská etika" 

 

Už jste splnili tuto Vaši občanskou i morální povinnost? 

Je-li neděle 12.11.2000, máte na to čas ještě do 22.00 hod. 

 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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A co volby naší nové Pastorační rady? 
I ty se bohužel zatím nesetkávají u Vás s takovým zájmem s jakým by měly. Možná, že ji považujete za 
zcela zbytečnou, protože o ní nic nevíte. Možná že ty, které byste do Pastorační rady rádi zvolili, znáte 
jen podle vidění a ne podle jména, nebo se ostýcháte uvést na Vašich návrzích Váš věk? A nebo Vám 
připadá obtížné vymýšlet vhodné kandidáty, sepisovat je na papír a odnášet je na faru, či do poštovní 
schránky? 

Tak se Vám to pokusíme usnadnit.  

1) Prodlužujeme termín podávání 
návrhů nových kandidátů do 
neděle 26. listopadu 2000  včetně. 

2) V tomto čísle Zpravodaje najdete 
předtištěné formuláře pro vyplnění 
Vašich návrhů (pro ty, kdo nevědí, 
jak je mají napsat). 

3) Své návrhy můžete odevzdat i v 
sakristii při Vaší účasti na 
bohoslužbách, a komu vadí uvádět 
svůj věk, uvádět ho nemusí. 

4) U neznalosti jmen je možné se 
zeptat. 

A k čemu je dobrá Pastorační rada?  

Cituji ze stanov: 

• "Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a 
pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s 
farářem při vytváření farní obce tak, aby byla 
farní obec živým společenstvím věřících, 
podle slov: Obec věřících měla jedno srdce a 
jednu duši (Sk 4,32). 

• K úkolům PR zvláště náleží: ...přinášet 
podněty a návrhy pro přípravu a slavení 
bohoslužeb a pro živou účast celého farního 
společenství na liturgii; ...podporovat službu v 
charitativní a sociální oblasti a spolupracovat 
s místní charitou, ....zastupovat zájmy a 
potřeby katolíků, křesťanů, případně i 
ostatních spoluobčanů na veřejnosti ,...hledat 
přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu 
farního společenství,...spolupracovat při 
provádění lidových misií, při duchovních 
obnovách, při plánování a organizování 
bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v 
péči o farní knihovnu, vývěsku, farní kroniku, 
apod. 

• Pastorační ráda má právo: sdělit biskupovi 
svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné 
farnosti, nebo k jiným personálním změnám, 
které se týkají duchovních působících ve 
farnosti. Právo biskupa rozhodnout o 
personálních změnách dle svého uvážení 
není tímto dotčeno.... Vyjádřit svůj názor při 
změnách organizace duchovní správy ve 
farnosti, případě hranic farnosti, při výběru 
pomocníků k podávání eucharistie, při výběru 
lektorů, akolytů a katechetů, při plánování 
lidové misie či duchovní obnovy farnosti. 
Podílet se na přípravě důležitých 
pastoračních kroků, na řešení důležitých 
otázek, týkajících se života farnosti, např. 
uspořádání církevních slavností a zvláštních 
slavnostních bohoslužeb (pouti, procesí, 
prosebné dny...) a na stanovení pořádku 
bohoslužeb." 

?   Je tedy Pastorační rada farnosti opravdu zbytečná   ? 
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Dobrá zpráva: 

I v kostele sv. Bartoloměje se 
bude topit. 

Po dlouhém odborném 
rozvažování a hledání vhodného 
způsobu, jak zpříjemnit účast 
věřících na bohoslužbách v 
zimních měsících i v tomto kostele 
a nenarušit přitom historický ráz 
výjimečné kulturní památky našeho 
města, rozhodli jsme zvolit formu 
"sálavých topných panelů pro 
temperování lavic v kostelích" zn. 
Ecosun firmy Fenix z Jeseníků, 
které budou umístěny pod sedadly 
jednotlivých kostelních lavic a 
budou ohřívat především naše 
nohy, neboť, je-li teplo od nohou, 
je prý teplo všude. 

Náklady na pořízení tohoto topení 
se však pohybují okolo 100.000 
Kč., které bohužel na kontě 
arciděkanského úřadu nemáme a 
budeme je muset sehnat. Jak? 
Prozatím dvěma mimořádnými 
sbírkami v tomto roce, popřípadě i 
dalšími Vašimi dary, či alespoň 
půjčkami, o které Vás tímto 
prosíme. 

Firma Energoland, která bude tato 
topidla v kostele instalovat nám 
vychází vstříc tím, že nám 
umožňuje uhradit tyto náklady ve 
dvou splátkách. Do konce roku 
aspoň polovinu, tj. 50.000 Kč, a 
druhou polovinu počátkem nového 
roku. Přesto ani oněch 50.000 Kč 
na tyto účely na kontě nemáme. A 
proto Vás moc a moc prosíme o 
Vaši pomoc. Je to přece pro Vás. 

Mimořádné sbírky na tento účel 
uskutečníme v neděli 26.11. o 
Slavnosti Ježíše Krista Krále a 17. 
prosince o  3. neděli adventní. 
Připomínáme znovu i možnost 
poskytnutí daňově zvýhodněného 
daru církvi až do výše 10% 
daňového základu pro všechny 
fyzické osoby a 2% pro všechny 
právnické osoby. Potvrzení Vám 
na požádání rádi vystavíme. 

arciděkanství 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

 
Milí farníci, 

stejně jako v minulých letech uspořádáme i letos na 
začátku adventní doby náš Farní adventní den, na který vás 
všechny zveme. 

Udělejte si chvíli času a přijďte na vzájemné přátelské 
setkání věřících v naší farnosti. Budete tam mít příležitost k 
posezení u malého občerstvení, k poslechu vánoční hudby a 
zpěvu a k předvánočnímu zamyšlení. Možná se vyberete i z 
nabídky drobných vánočních dárků. 

Pomozte na tomto setkání svým příspěvkem zajistit v 
akci ADOPCE SRDCE prostředky na další, již čtvrtý, školní 
rok (školné a výživné) pro našeho sirotka Jean Pierra ve 
Rwandě. Jedná s o částku asi 7 000,- Kč. 

Náš FARNÍ ADVENTNÍ DEN se bude konat 

v sobotu 9. prosince 2000 od 10 do 17 hod. 

v prostorách  

salesiánského střediska v Pardubicích na Skřivánku 

v sále pod kaplí (vchod dvorem) - jako v minulých letech. 

Prosíme naše farníky, aby pomohli zajistit tento náš 
FARNÍ ADVENTNÍ DEN. Bylo by vhodné donést nové věci, 
které máte doma a nepotřebujete a které bychom mohli 
návštěvníkům nabídnout jako malé vánoční dárky. Dále 
prosíme o pomoc s občerstvením. Vítány jsou koláče, 
vánoční cukroví, chlebíčky, ovoce a jiné. Občerstvení i 
drobné dárky můžete donést v pátek 8. prosince mezi 16.00 
a 18.30 hod. na Skřivánek k Salesiánům, kde budeme zdobit 
sál, nebo v sobotu 9. prosince ráno od 8.00 hod. tamtéž. 

 Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na adventní 
setkání s vámi. 

Za farní společenství  

manželé Jiroutovi a Matyášovi 
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 Milí farníci - bratři a sestry, 

 měsíc se překulil a já se pokusím dokončit to, co jsem v minulém čísle začal. 

 Protože mi učení ve škole nedělalo veliké potíže, zvláště když jsem byl veden k tomu, abych nenechával  
hřivny - dary od Boha ležet ladem, moc jsem se nerozmýšlel, co po základní škole dělat. Měl jsem sice vysoce negativní 
kádrový profil (z věřící rodiny, nikdy jsem nebyl pionýr, vždy jsem chodil na náboženství, tatínka nikdy “nezlomili”, aby 
vstoupil do “strany”, ze strany maminky všichni příbuzní odešli v ´69-tém do zahraničí ...), ale cítil jsem povinnost 
alespoň se pokusit o studia. První etapou bylo gymnázium. A stalo se, že bez sebemenších problémů mne po složení 
přijímacích zkoušek přijali.  

 Jenže roky letěly a byl tu konec třeťáku a já se musel rozhodnout, co dál. Opět jsem nepochyboval o tom, že 
zkusit “vejšku” je mou povinností vzhledem k již zmíněnému Božímu daru. Problém ale byl jiný. CO studovat? Bavilo 
mne tolik věcí ....! I o medicíně jsem uvažoval, i když pak jsem zjistil, že bych na to možná “neměl žaludek”, jak se říká. 
Lákalo mne na tom ale to, že se jednalo o pomoc lidem. Nakonec ale zvítězila technika - ČVUT fakulta stavební. A 
překvapení se opakovalo. Za několik dní po mých 18-tých narozeninách (přesně ten den jsem totiž skládal zkoušky na 
zmíněnou fakultu) mi přišlo oznámení, že jsem přijatý ke studiu. Jak to? Vím, že jsem zkoušku z matematiky a fyziky 
udělal, ale z politických věd, ze kterých bylo nutno složit přijímací pohovor na všechny vysoké školy, jsem totálně, podle 
mne, propadl. Buď jsem nevěděl, a když jsem myslel, že něco vím, bylo to špatně. Přiznávám se ale, že jsem se za to 
VŮBEC  nestyděl. Byl jsem tedy studentem ČVUT. Byl to přehmat, nebo řízení Boží ...? 

 Od chronologického toku událostí musím nyní odbočit a zmínit se o jedné věci, která souvisí a dává odpověď na 
právě vyslovenou otázku - přehmat, či řízení? 

 “Co mám vlastně v životě dělat?” Již víte, že jsme 4 bratři. Rodiče nás vedli ke svobodné volbě našeho povolání, 
ale současně nám pomohli pochopit, že je to právě Bůh, který nás pro něco vybavil. A i skrze tuto “výbavu” nám ukazuje, 
co by si přál, abychom dělali. Myslím si, že kluka z rodiny, v jaké jsem vyrůstal nemohlo nenapadnout, že by to také 
mohlo být kněžství. Dokonce se pamatuji, že i tuto možnost nám rodiče připomínali, ovšem žádné osobní přání, či 
dokonce odhad, kdo ze čtyř synů by to eventuelně mohl být, nikdy nepadlo. To jsem až později pochopil jako obrovskou 
rodičovskou moudrost. “Ovšem být kněz? To snad ne!” - říkal jsem si právě v době rozhodování na jakou vysokou školu 
jít. “To přece nemůže padnout na mne. Jsme přece čtyři kluci!” Až dnes vidím, že právě tato, mou hlavou střídavě 
provrtávající myšlenka, byla jedním ze způsobů. jak Bůh volal. I nynější o. biskup Kajnek (tenkrát byl farářem v Ústí n. 
Orlicí) se vyjádřil tom smyslu, že v 17 letech se ještě pro tak závažný krok nemohu rozhodnout a že na takové rozhodnutí 
je čas. Mnul jsem si ruce. A je asi zřejmé, že i výsledek přijímacího řízení na ČVUT (zvláště když moje pozice vzhledem k 
tehdejšímu režimu byla spíš bez šancí) jsem čekal jako ukazatel, co se mnou Pán zamýšlí. A bylo to! “Oznamujeme, že jste 
přijat na ....” Mnul jsem si ruce podruhé. 

 Ano, jistě cítíte, že můj postoj ke kněžství byl spíš zamítavý (obranný?), i přes tu stále přicházející myšlenku. Ale 
není divu. Mojí představou bylo: najít si hezkou a hodnou věřící dívku a mít 4 děti. Z vlastní zkušenosti jsem to totiž 
viděl jako nejlepší variantu. S tím ale, že to nemusejí být jen kluci ... Kněžství jsem vždy viděl jako ohromnou věc, na 
kterou jsem se ale cítil příliš nedokonalý. U které samozřejmě byl v tehdejším mém věku jakýmsi strašákem také celibát. 
Jeho smysl jsem “chápal”, ale ... byl to tehdy silný škrt přes moji představu.  

 Studium na “stavárně” mne tematicky moc bavilo. Zvláště některé obory (vždy - už na gymnáziu - jsem miloval 
deskriptivní geometrii), ale znechucovalo mne veliké množství látky. Byl jsem tedy spokojen. Ale skutečně....?  

 Ke konci druháku přes to všechno, že to bylo hezké (měl jsem také perfektního spolubydlícího, mohli jsme spolu 
sdílet stejnou víru, názory, měli jsme společenství s dalšími studenty - i na ekumenické úrovni, mohl jsem chodit na 
bohoslužby) jsem neměl neklid. Otázka: “Chce ale Pán, abys celý život stál u prkna?”, se mi objevovala stále častěji. I 
odpověď tu myslím byla: “Ne! Přece seminář! To je to, na co myslíš...” Jistotu jsem ale neměl a tak jsem se rozhodl přerušit 
studium a jít na vojnu. Tenkrát na dva roky. Bylo to hrůzné rozhodnutí, ale já cítil klid a jakousi vnitřní jistotu, že je to 
správné rozhodnutí.  
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 No a “zelené roky”.... to byla škola! Poprvé jsem si v životě nevybíral kamarády a byl “vržen do prostoru” - velice 
pestrého. A v tom “prostoru” často veliké duchovní ubohosti a prázdnoty (to ale nepopírá, že jsem si dobré kamarády 
našel i zde) se začalo rozhodovat. Moc mi k tomu také pomáhaly časté dopisy jednak našich, ale potom těch, se kterými 
jsem prožíval studium v Praze - členové našeho společenství. Asi jedním z rozhodujících okamžiků byl náhlý odchod mého 
tatínka k Pánu Bohu. Bylo to 2 dny před Vánocemi ´87. Bylo tedy rozhodnuto. Je zajímavé to, že už najednou nebyly 
obavy z celibátu, z toho, že nejsem dokonalý atd. Rozhodující bylo, že tu bylo BOŽÍ VOLÁNÍ. 

 Seminář! Nastupoval jsem za 7 dní po příchodu do civilu. A bylo to jako “z pekla do nebe”. Z té “pakárny” 
(promiňte mi ten výraz) mezi lidi, kteří jdou za Bohem. To bylo “silné kafe”.. a dobré a krásné! Ano, po měsíci jsem už 
viděl, že i bohoslovci jsou jen lidé s chybami, ale cítil jsem, že je to to ono. Tehdy nás bylo v litoměřickém semináři 280 z 
celé české a moravské části Československa. Cítil jsem potřebu si najít nějakou užší “rodinu” bohoslovců. I to se mi 
poštěstilo. I v semináři, podobně jako v Praze na vysoké škole, byla skupinka bohoslovců, kteří znali již zmíněné měsíční 
Slovo života s komentářem Chiary Lubichové a spiritualitu Díla Mariina (či hnutí Fokoláre), kterého je zakladatelkou. 
A protože pro mne již z let prožitých doma a potom v Praze byl tento způsob života Ježíšova evangelia odpovědí, jak 
konkretizovat křesťanský život, našel jsem tu užší “rodinu” právě v tomto hnutí. Vždy jsem ale tuto rodinu chápal ne 
jako něco, co by mne mělo oddělit nebo vyčlenit od ostatních duchovních cest - spiritualit, či od zbývající církve, ale 
naopak: jako zakotvení pro službu celé církvi. I nyní jako kněz. 

 Po třech letech, tedy v létě ´91, mi pan biskup Karel umožnil, abych na 1 rok přerušil studium a odjel na rok do 
formační školy hnutí, do italského Loppiana. A když jsem se těšil, že se po roce vrátím do Prahy, Pán mně skrze biskupa 
přichystal “překvápko”. “Můžeš dostudovat v Římě na Lateránské Univerzitě”, zněla nabídka otce biskupa. V tu chvíli 
se mi moc nechtělo, těšil jsem se na své ve vlasti, ale bylo mi jasné, že tuto šanci není možné propásnout. “Římské”, nebo 
vůbec “italské” roky by byly kapitolou dlouhou samy o sobě.  

 Léto ´94 přišlo ale velice rychle a byl tu Moment s “M”. Slíbím biskupovi poslušnost, celibát, modlitbu - 
podmínky nutné k přijetí svátosti jáhenství a potom kněžství...? Nikdy jsem o tom moc nepochyboval a teď se najednou 
přece jen pochybnosti objevily. “To přece není cesta pro takového hříšníka jako jsem já. Nebo jo...?” Cítil jsem, že snad je 
kněžství ta moje cesta, ale v určité nejistotě jsem také prosil Pána, aby, pokud si to On nepřeje, mi zabránil dojít ke 
svěcení. A ON ... nezabránil.  

 Poslední věc, kterou vám chci ještě říct, je moje zkušenost s poslušností biskupovi. Nikdy mne nenapadlo, že bych 
pracoval ve škole a ještě k tomu jako učitel. A tu přišel před jáhenským svěcením otec biskup s tím, zda bych nešel jako 
spirituál a učitel na rodící se biskupské gymnázium do Hradce Králové. Prosil jsem ho, aby to nedělal, ale slíbil, že v 
případě nutnosti chci poslechnout i tohoto přání pro mne tak nepříjemného. A skutečně, nikdo jiný se nenašel. Od září ´94 
jsem byl téměř denně opět ve škole! Kdybych ale to léto ´94 nebýval vyhověl přání nástupce apoštola, nebyl bych objevil 
krásu této práce s mladými lidmi (i její nebezpečí, zodpovědnost) a hlavně to, že mne to baví, a že být knězem neznamená 
být sám.  

 Děkuji Bohu také za každého z vás a také za to, že mi Pán od počátku mého kněžského působení dal vynikající 
společenství přátel kněží, kde jsem skutečně doma. Bez této rodiny si své kněžství nedovedu představit a ani nechci. 

 Děkuji vám za opravdu mimořádnou trpělivost a věřím, že ji budete mít i nadále .... a já budu stručnější. 

Tomáš Hoffmann, kaplan 
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Pomalu končí Velký 
jubilejní rok. Výročí, 
které se nebude 
nejméně tisíc let 

opakovat, a tak už ho asi nikdo z nás 
znovu nezažije. Byl rokem velkých 
oslav a děkování. Mnozí je vnímají s 
určitou nelibostí. Očekávají od naší 
církve spíše službu a evangelizační 
úsilí. Myslela jsem si to také, dokud 
jsem se nezúčastnila jedné velké oslavy 
v Římě - děkování za evangelium, které 
se s Boží pomocí podařilo Církvi rozšířit 
téměř do celého světa. Bylo to na 
Světovém misijním kongresu, který 
vrcholil Dnem modliteb za misie v neděli 
22. října. 1300 delegátů ze 127 zemí 
světa - misionáři a misionářky - zde 
děkovali a slavili. S velkou radostí. 
Teprve zde mi "došla" ta jedinečná 
příležitost k mimořádnému děkování v 
tomto roce.  

Listopadové číslo IKD se pokouší 
alespoň něco z této atmosféry zachytit 
reportážemi ze Světového setkání rodin 
a zmíněného Světového misijního 
kongresu. Jde ale i k naší praxi. Na 
stranách 4 a 5 předkládá tři konkrétní 
skutečnosti na téma "Misie v Čechách" 
otci biskupovi Dominiku Dukovi OP, 
polskému knězi - v jistém smyslu 
misionáři - Zbygniewu Czendlikovi, který 
působí v Lanškrouně, a českému knězi 
- misionáři, který žije a pracuje již 15 let 
v Jižní Koreji. Doporučuji vám inspirovat 
se jejich postřehy. I Velký jubilejní rok 
brzy skončí a nastane třetí tisíciletí, 
které bude vyžadovat od každého člena 
naší církve velké evangelizační úsilí 
vyjádřené především službou... 

IKD má celkem 28 stran naplněných 
mnohými dalšími informacemi. Vám, 
kdo chcete svoji adventní přípravu 
doplnit duchovními a kulturními prožitky, 
doporučuji zvláště strany 22 a 23 plné 
nabídek (včetně programu na 
listopadové a prosincové vzdělávání v 
rámci cyklu Teologie pro III. věk). Ze 
strany 7 vás chci upozornit na diecézní 
zakončení Velkého jubilea Dnem víry, 
který se bude konat v sobotu 25. 
listopadu v Hradci Králové od 10 hod. 
Podrobný program bude zřejmě viset i 
na nástěnkách v kostelích. 

Marie Zimmermannová 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ETICKÉ VÝCHOVY 

Vzhledem k tomu, že je možno vyučovat ve školách 
etickou výchovu, připravuje Katechetické centrum 
Biskupství královéhradeckého dvouletý kurz Etické 
výchovy (EtV) pro učitele a vychovatele všech typů 
škol, odborným garantem je Mgr. Zdislava Vyvozilová 
za Etické forum. Učitelé získají jeho absolutoriem 
osvědčení, které je bude opravňovat vyučovat EtV na 
školách v rámci občanské a rodinné výchovy, základů 
společenských věd nebo jako povinně volitelný či 
nepovinný předmět. Přihlásit se mohou i vychovatelé a 
katecheté, kteří by aplikovali etickou výchovu do své 
praxe. 

Celé studium je rozvrženo do 12-ti dvoudenních 
soustředění (pátek, sobota), tedy 6x v roce + týdenní 
intenzivní seminář o prázdninách. Výuka bude probíhat 
v Hradci Králové. Pokud se přihlásí nejméně 30 
zájemců, bude kurz zahájen ještě koncem r. 2000. 
Kritériem pro výběr účastníků je pouze maximální počet 
(tj. 40) uchazečů. Účastníci, kteří splní daná kritéria 
účasti (20% povolené absence) a složí závěrečnou 
zkoušku, obdrží osvědčení o absolutoriu DVPP etické 
výchovy. 

Předpokládaná cena tohoto postgraduálního kurzu 
je 6 – 8 tis. Kč a zahrnuje náklady na lektory a na 
zpracování učebních textů. Konečná výše ceny záleží 
na počtu přihlášených účastníků. Náklady na zakoupení 
učebnic (cca 550,- Kč), na ubytování, stravu a dopravu 
si hradí každý frekventant sám. (Připravujeme možnost 
ubytování a stravování v budově Nového Adalbertina 
nebo levnější variantu "na vlastních karimatkách" v 
prostorách školy.) 

Před závazným přihlášením do kurzu EtV se dne 
23. 11. 2000 ve 14.30 hod. v budově Biskupského 
gymnázia B. Balbína v Hradci Králové uskuteční 
prezentace programu pro zájemce, kde bude 
objasněna obsahová náplň celé vzdělávací akce.  

Prosíme, upozorněte na tento program také své 
známé, kteří pracují s mládeží a je jejich snahou 
vychovávat k prosociálnímu a humánnímu jednání. 
Příslušnost k církvi není rozhodující. 

Předběžné přihlášky s uvedením přesné adresy a 
příp. telefonním či e-mailovým spojením posílejte 
nejlépe do 15. 11. 2000 na adresu:  

Katechetické centrum 
Biskupství královéhradecké 
Velké nám. 32 
500 02 Hradec Králové 
tel. číslo 049/5063420 
e-mail: kc@diecezehk.cz, 

 kde vám také zodpovíme vaše případné dotazy. 

Ing. Iva Molnárová, vedoucí Katechetického centra 

mailto:kc@diecezehk.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jak jsme již informovali v minulém Farním 
zpravodaji, 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“.  
V souvislosti s uspořádáním této akce jsme 
vyzývali všechny, kteří by byli ochotni se do 
sbírky zapojit, aby se nahlásili na tel. čísle 
6335026 nebo přímo v kanceláři Oblastní 
charity Pardubice, V Ráji 732 v době od 8.00 do 
15.00 hodin.  

Nyní opět vyzýváme všechny farníky, skauty, 
ministranty, žáky, studenty a všechny další. 

Nebývá to tak časté, kdy můžeme pomoci na 
konkrétní účel, jak  jsme o něm již minule 
informovali.  Naší aktivitou můžeme získat 
finanční prostředky potřebné k zahájení velkého 
díla DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉHO 
JOSEFA.  Využijme celostátní akce a zapojme 
se ! Vzhledem k tomu, že se jedná o 
organizačně náročnou věc, potřebujeme 
přihlášky všech ochotných, kteří se do sbírky 
zapojí,  nejpozději do neděle 19. 11. 2000. 
Přihlášky, formou jména s uvedením možnosti 
kontaktu napsaného na kousku papíru, je 
možno podávat také na arciděkanský úřad.  

Karel Tajovský 

 

 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

neděle 26.11.2000 

Koncert chrámových sborů 

Již tradiční oslava svátku Krista Krále započne v kostele sv.Bartoloměje v 17:45 hod. společným 
koncertem 4 sborů. Duchovní hudbu přednesou 

Chrámový sbor Častolovice, Chorus minor Pardubice, 
Chrámový sbor Pardubice, Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí 

Po koncertu následuje  

Slavnostní zpívaná mše v 19 hod. 

Všechny sbory společně se všemi účastníky bohoslužby budou zpívat latinské mešní ordinárium 
"Missa mundi" - kancionál č.509, které doplní sborové skladby v přednesu sborů.  

Zveme všechny farníky a milovníky sborového zpěvu nejen na koncert a bohoslužbu, ale 
také na nácvik společného zpěvu v neděli 19.11.2000 po večerní mši do kostela 

sv.Bartoloměje! 

sbormistr Chorus minor Pavel Šisler 
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V sobotu dne 25. listopadu v 9.00 
v kostele sv. Jana se bude udílet 
svátost nemocných všem vážně 
nemocným, kteří budou mít o tuto 
svátost zájem. Podmínky k jejímu 
přijetí jsou tyto: pokřtěný katolík, 

vážně nemocný (i velké obtíže stáří 
se zde považují za nemoc), ve stavu 
posvěcující milosti (možnost přijetí 

svátosti smíření bude během 
předchozího týdne hodinu před 
každou večerní mší sv.). Rádi 

udělíme svátost nemocných na 
požádání doma i těm, kteří mezi nás 

nebudou moci kvůli své nemoci 
přijít. Termíny těchto návštěv rádi 

domluvíme. 

Vaši kněží od sv. Bartoloměje 

 

Koncert z díla J.S.Bacha, 
pořádaný společně 

Arciděkanským úřadem a 
Konzervatoří Pardubice dne 

17. října 2000 přinesl na Konto 
dětské onkologie Nadace "Národ 

dětem" 4 000,- Kč. 

 

 V pátek 17. listopadu oslaví  
P. Jiří Pilz 29. narozeniny. 

K tomuto dni mu přejeme hojnost Božího požehnání, 
pohody a zdraví, aby jeho služba byla pro nás požehnáním 
a pro něho stupínkem k věčné slávě.  
 

Vděční farníci 

Hej, páni rytíři!!! 
…tak přesně takhle začíná další hra, kterou jsme pro vás 
opět připravili, je opět z dílny JÁRY CIMRMANA, jmenuje 
se  

BLANÍK 

KDY? 26.11.2000 

KDE? V tělocvičně u saleziánů (Zborovské nám. 
2018) 

V KOLIK?  v 16:30 

VSTUP: dobrovolný 

 Těší se na vás skautky ze 4. oddílu!!! 

 Blíží se vánoční svátky, svátky pohody, klidu a 
pokoje. Ne všichni mají rodinné zázemí a jsou proto 
odsouzeni strávit tento večer sami. Charita Vám nabízí 
posezení na faře se společnou večeří, kterou pro vás 
připraví ochotné ruce. Pokud máte zájem, hlaste se na faře 
a řekněte, čím můžete k pohodě večera také přispět 
(hudba, četba, cukroví apod.). 

 Najde se několik ochotných žen, které by nám 
přišly pomoci umýt okna na faře před vánocemi? Termín 
necháváme na jejich možnostech. Může být i koncem 
listopadu, či začátkem prosince. Podobně hledáme i 
pomocnice na úklid společných prostor na faře jednou 
týdně. Dosavadní nás už opouštějí ze zdravotních důvodů. 
Uklízelo se v pátek dopoledne, ale i zde se můžeme 
domluvit na jiném termínu.  Již nyní všem děkujeme za 
jejich ochotu. 

kněží od sv. Bartoloměje 
 



RŮZNÉ (pokračování) 

- 9 - 

Vážení přátelé Písma svatého! 
V červnu jsme se na vás obraceli jménem "společenství dospělých", což je taková menší 
skupina několika lidí, kteří se každý čtvrtek večer, zpravidla po 20. hodině scházejí na dvě 
hodinky na naší faře. Tehdy jsme slibovali uspořádání malé farní biblické soutěže někdy v 
podzimních měsících. Uskutečnění tohoto slibu se přiblížilo, a proto  
 

srdečně   Z V E M E 
každého, kdo má rád Písmo svaté a 

alespoň trochu si v něm čte 

NA ODPOLEDNÍ BIBLICKÉ SETKÁNÍ 
v neděli - V DEN BIBLE 

19. listopadu od 16 hod. 
ve společenské místnosti na faře. 

 
Na programu bude:  

• malé zamyšlení nad místem Písma v našem každodenním životě, které mohou doplnit 
přítomní svojí vlastní zkušeností, 

• dále četba a krátké rozjímání brilantní adventní biblické úvahy jedné z předních světových 
biblistek - čínské sestry salesiánky Marie Ko FMA 

• a na závěr setkání malá biblická soutěž ze znalostí Nového zákona mezi přítomnými.  

Počítáme s tím, že první dva body programu možná přilákají vaši pozornost, ale toho 
posledního se mnozí bojí. Myslíte si, že je pro sečtělejší. Chceme vás přesto povzbudit k účasti 
a přizpůsobili jsme tomu i pravidla. To proto, aby vítěz měl větší radost z výhry - je rozdíl vyhrát 
mezi pěti a mezi několika desítkami účastníků! V prvním kole se bude soutěžit anonymně! Co 
to znamená? Přiblížíme vám pravidla podrobněji: 

1. Na začátku soutěže se rozdá všem stejný písemný test s 50 otázkami a pro každou z nich 
pěti navrženými odpověďmi, z nich je právě jedna správná. 

2. Každý účastník pracuje sám za sebe, test nepodepisuje, neboť je označený číslem. Každý 
si pouze zapamatuje číslo svého testu.  

3. Po vypracování otázek test odevzdá. Bude středně těžký, a tak bude stačit 30 vteřin na 
volbu každé odpovědi, celkem tedy 25 minut.  

4. Během přestávky na malé občerstvení porota testy vyhodnotí a vyhlásí pořadí podle čísel 
testů - tím si anonymně zjistíte, jak na tom jste. 

5. Nejlepší tři účastníci se přiznají ke svým testům a postoupí do 2. kola - ústní soutěže. V té 
dostanou postupně 3 otázky, na které vypracují písemnou odpověď, odevzdají ji a poté ji 
nahlas sdělí porotě a publiku. Porota odpovědi ohodnotí body. Konečné pořadí vznikne 
součtem bodů z prvního a druhého kola. Všichni tři účastníci ústního kola získají knižní 
odměnu.  

A ještě jedno důležité pravidlo - počítáme spíše s účastí dospělejších a dospělých. 
Nevylučujeme však nikoho mladšího, pokud si chce "změřit své síly".  

Těšíme se na Vaši účast!!! 
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Ne 12.11. Volby do nových krajů   
 Začátek zimních bohoslužeb kostel sv. Jana 17.00 hod. 
Po 13.11. Jan Franc: Věda a náboženství - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 14.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 15.11. Balení baliků pro misie fara 15.00 hod. 
 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Pá 17.11. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 19.11. Sbírka na Charitu ve všech kostelích  
 Setkání nad Biblí (Den Bible) fara 16.00 hod. 
Po 20.11. Jan Rybář: Předávání životních zkušeností – předn. kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 21.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 22.11. Odesílání baliků pro misie pošta 2 - celnice 15.00 hod. 
 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 23.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
Pá 24.11. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 25.11. Diecézní den víry na závěr církevního roku Jubilea 2000  
 Svátost nemocných kostel sv. Jana 9.00 hod. 
Ne 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   
 Sbírka na topení ve všech kostelích  
 Divadelní představení „Blaník“ saleziánské střed. 16.30 hod. 
 Koncert chrámových sborů sv. Bartoloměje 17.45 hod. 
Po 27.11. Jan Kohl: Demokracie, stát a církev - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 28.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 29.11. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 30.11. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 - 16 hod. 

16 - 18 hod. 
Pá 1.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 2.12. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
 Koncert Dětského pěveckého sboru při ZŠ Bojanov Zvěst. P. Marie 16.00 hod. 
Po 4.12. Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 5.12. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 6.12. Farní rada fara 19.00 hod. 
 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 7.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Pěvecký koncert ZŠ Polabiny II sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
Pá 8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

- mše sv. 
kostel sv. Jana 
sv. Bartoloměje 

6.30 hod. 
18.00 hod. 

 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 9.12. Farní adventní den saleziánské střed. 10 - 17 hod. 
 Mikulášská u saleziánů saleziánské střed. 15.00 hod. 
Po 11.12. Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 12.12. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 13.12. Seniorklub fara 14.30 hod. 
 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Pá 15.12. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 17.12. Sbírka na topení u sv. Bartoloměje ve všech kostelích  
 Koncert Pardubického dětského sboru sv. Bartoloměje 17.00 hod. 

Případné změny programu vyhrazeny 
Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 8. prosince 2000. Vyjde 17. prosince 2000. 


