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“Poezie vánoc, 
mnoho poezie vánoc, 

příliš mnoho poezie vánoc, 
takže jsme úplně zapomněli, že malé promodralé Boží dítě se 

položilo do náruče světa, 
chladného jak vlhká a studená dlažba chléva”. 

 
 

Tato slova jsem kdysi četl na jednom vánočním přání, a rok co 
rok, právě kolem vánoc, si uvědomuji, jak jsou bohužel  stále aktuální 
a pravdivá. A pokaždé si kladu otázku, co pro toto malé Boží dítě 
můžeme udělat. Vzít  ho k sobě domů a přijmout ho za své? Ale co 
když i u nás doma je už hodně nevlídno a sychravo a naše  srdce už 
pomalu vychládají? To bychom tomu  dítěti asi moc nepomohli. A 
proteplit nějak tento svět? Jak, jakým způsobem? Naší vzájemnou 
láskou? Ale, máme-li chladná srdce, tak to asi půjde hodně těžko. 
Musíme je nechat nejprve zahřát. A jak a čím? Láskou Boží! Tou, 
kterou nám přináší právě to malé dítě v jeslích. 

A proto Vám všem, ale i sobě, k letošním vánocům přeji a 
vyprošuji, abychom se nenechali příliš oslepit  tou  mnohdy 
přemrštěnou vánoční poezií a hledali v ní pořádně to malé 
promodralé Boží dítě, které nám o Boží lásce nejen vypráví, ale které 
nám nabízí i její teplo.  

Nechme se jí tedy co nejvíc obejmout a zahřát, abychom pak 
s její pomocí mohli všichni společně proteplovat i tento náš chladný 
svět. 

To Vám všem, ale i sobě, přeje a zvlášť o půlnoční mši sv. 
vyprošuje 

otec Jaromír 
spolu s ostatními kněžími 

a pracovníky naší fary. 
 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Jak pokračují volby naší nové 
Pastorační rady farnosti. 

Volební komise obdržela celkem 49 návrhů možných nových 
kandidátů v celkovém počtu 63 osob. Nyní musí volební 
komise posoudit, zda všichni z navrhovaných kandidátů 
splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádat si jejich 
písemný souhlas s kandidaturou, což si vyžádá určitý čas. 
Teprve potom může volební komise určit termín, místo a 
způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech 
navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří svoji 
kandidaturu odmítli a těch, kteří do PR patří přímo ze zákona 
(všichni duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření 
biskupem – kněží a jáhnové, delegáti řeholních společenství, 
církevních sdružení – Charity, uznaných hnutí a jiných 
církevních zařízení, a členů jmenovaných přímo farářem dle 
jeho uvážení). Z těchto důvodů tedy proběhne volba nové PR 
naší farnosti až příštím roce. Volební komise děkuje za Vaše 
návrhy a množství navržených kandidátů. 

   Návštěva z Augsburku    
V minulých dnech přijeli na soukromou návštěvu naší farnosti 
milí hosté z přátelské farnosti sv. Konráda v Augsburku: P. 
Karl Mair, paní Christa Frieder a pan Peter Baumgartner. 
Zajímali především o další možné prohloubení našich 
přátelských vztahů. V roce 2002 to bude již deset let, co naše 
přátelství trvá, a na oslavu tohoto jubilea už nyní připravují 
opět velkou návštěvu k nám. A byli by moc rádi, kdybychom 
my k nim přijeli totéž oslavit již v příštím roce. Pozvání máme 
na konec měsíce června roku 2001. Přesnější termín a bližší 
informace uvedeme v nejbližších vydáních našeho Farního 
zpravodaje. Tak co, pojedeme? 

Mimořádná sbírka na topení do kostela sv. Bartoloměje 
vynesla dne 26. listopadu t.r. částku 23.000 Kč, a na různých 
darech na tento účel jsme k 8. prosinci t.r. získali 26.000 Kč, 
takže požadovanou polovinu úhrady v hodnotě cca 50.000 Kč 
již máme. Bohu díky i Vám.  

Druhou polovinu nákladů se nám snad  se stejnou Vaší 
ochotou a štědrostí podaří sehnat ještě do konce t.r., takže 
bychom mohli aspoň v tomto směru vstoupit do Nového roku 
bez dluhů. Co se celkového hospodaření naší farnosti  a 
zbytku dluhů v tomto roce týče, podáme podrobný přehled 
v novém čísle našeho Farního zpravodaje. 

 

 
V poslední den v roce, na 

Silvestra, slaví narozeniny náš 
řeckokatolický kněz  

P. Antonín Sokol, 

kterému především děkujeme za 
to, že dal naší Církvi tři kněze, 

sebe a své dva syny (a nevíme, 
zda z jeho rodiny nevzejdou i 

v příštích generacích další 
kněžská a řeholní povolání). Za 
tento požehnaný dar musíme 

poděkovat i paní Marii Sokolové, 
která přes své zdravotní 

problémy mu vždy byla po boku a 
spolu s ním procházela těžkými 
dobami minulých let. Proto jim 
oběma přejeme do dalších let 
hodně zdraví a sil, aby viděli 

výsledky své práce a jednou se 
mohli z ní radovati na věčnosti. 

Vděční farníci 

Oblastní charita 
děkuje všem svým 

zaměstnancům a dobrovolným 
spolupracovníkům za celoroční 
práci a spolupráci.  Za všechny 

klienty ošetřovatelek a 
pečovatelek CHOS, za všechny 
navštívené nemocné a osamělé, 

za společně strávené chvíle s 
tělesně postiženými z Hořického 
ústavu a za všechny obdarované 
v misiích, včetně tří rwandských 

adoptovaných dětí. 

Přejeme vám radostné prožití 
jubilejních Vánoc a požehnaný 

první rok nového tisíciletí. 
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Datum kostel sv. 

Bartoloměje 
 

kostel sv. Jana 
kostel 

Zvěstování  
P. Marie 

kaple sv. Václava 
(saleziánské 

středisko) 

Kostelíček 
(řeckokatolické 

bohoslužby) 
Neděle 24. prosince 
(4. neděle adventní) 

 7 00 
 9.00 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou  8.30 

 10.00 
 

 10.00 

Neděle 24. prosince 
(ŠTĚDRÝ DEN) 

 22.00 
 24.00 

 
bohoslužby nejsou 

 16.00 
 24.00 

 
 22.00 

24.00 římskokat. 
bohoslužba  

v Pardubičkách !!! 
Pondělí 25. prosince. 
(NAROZENÍ PÁNĚ) 

 7.00 
 9.00 
 19.00 

 
 

 17.00 

 
 9.00 

 8.30 
 10.00 

 
 10.00 

Úterý 26. prosince 
(SV. ŠTĚPÁN) 

 7.00 
9.00 (biskupská) 

 
 18.00 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou 

Středa 27. prosince  
(SV. JANA APOŠT.) 

 
 18.00 

 6.30 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou  
 16.00 

Čtvrtek 28. prosince 
(SV.MLÁĎÁTEK) bohoslužby nejsou  6.30 

 18.00 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou 

Pátek 29. prosince  18.00  6.30 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou 

Sobota 30. prosince bohoslužby nejsou  6.30 
 18.00 bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou bohoslužby nejsou 

 
Neděle 31. prosince 

(SV. RODINY a  
SV. SILVESTRA) 

 7.00 
 9.00 
(obnova manž. slibů) 
 16.00 

(na poděkování) 

 
 
 
 

24.00 noční adorace 

 
 9.00  
(obnova manž. slibů) 

 8.30 
 10.00 
 16.00 

(na poděkování) 

 
 10.00 
 23.45 

moleben(litanie) 
 24.00 

Pondělí 1. ledna 
(MATKY BOŽÍ) 

 7.00 
 9.00 
 18.00 

 
bohoslužby nejsou 

 
 9.00 

 
 10.00 

 
 10.00 

Sobota 6. ledna 
(ZJEVENÍ PÁNĚ) 

 
 18.00 

 6.30 bohoslužby nejsou  
 18.30 

 10.00 

Neděle 7. ledna 
(KŘTU PÁNĚ) 

 7.00 
 9.00 
 19.00 

 
 17.00 

 
 9.00 

 8.30 
 10.00 

 
 10.00 
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Ne 17.12. Adventní koncert „Iuventus cantans“ sv. Bartoloměje 17.00 hod. 
Po 18.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
 J. Nečas: O církevních tajemnících - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 19.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 20.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 - 18 hod. 
Čt 21.12. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 - 16 hod. 

16 - 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
Pá 22.12. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 24.12. Vigilie Narození Páně Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Po 25.12. Slavnost Narození Páně Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Út 26.12. Svátek sv. Štěpána Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
St 27.12. Svátek sv. Jana Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Čt 28.12. Svátek sv. Mláďátek Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Pá 29.12. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 31.12. Svátek Svaté Rodiny (konec občanského roku) Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Po 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
Čt 4.1. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
Pá 5.1. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 6.1. Slavnost Zjevení Páně Rozpis bohoslužeb viz str. 3 
 Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
Ne 7.1. Charitní koncert sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
Po 8.1. Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 9.1. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 10.1. Seniorklub fara 14.30 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
Pá 12.1. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 15.1. Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 16.1. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 18.1. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
Pá 19.1. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 

Případné změny programu vyhrazeny 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 12. ledna 2001. Vyjde 21. ledna 2001. 

INZERÁTY 
* Katolička, svobodná, vysokoškolačka, 27 let, hledá cenově přijatelný tichý a klidný 
podnájem v Pardubicích, pokud možno v blízkosti vlakového nádraží (dojíždím za prací). 
Adresa: Zdeňka Adamcová, Písečná 447, 182 00 Praha 82. Tel. (práce): 0457/633827-8. 

* Hledám naléhavě podnájem jedné místnosti, garsoniéry nebo bytu 1+1 na přechodnou 
dobu (1 rok) z důvodů pracovní příležitosti. Jsem vozíčkář zcela soběstačný. Nástup možný 
ihned. Předem děkuji za všechny nabídky. Kontakt: O649/246111 nebo 040/6930347 (po 
20. hod.) 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme několika ochotným ženám, které nepřeslechly naši prosbu v posledním čísle Farního 
zpravodaje a pomohly nám s mytím oken na naší faře a nadále  nám pomáhají s úklidem 
společných prostor v téže budově. Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc. 

kněží od kostela sv. Bartoloměje 


