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Drazí přátelé!
Když jsem přemýšlel na tím, co povzbudivého Vám na počátku
Nového roku a nového tisíciletí do našeho farního zpravodaje
napsat, našel jsem v jedné knize pana biskupa Škarvady následující
myšlenku, která se sice váže k vánocům, ale může nás provázet v
našem životě stále, rok co rok až do jeho konečného naplnění. A tak
Vám ji tu nyní předkládám jako povzbuzení pro všechny dny tohoto
Nového roku.
V tichu přírody vyslovil Bůh do našeho
světa, ubohého světa, který se tak
usilovně pokoušíme zničit, své věčné
Slovo. „Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi.“ Původce
vesmíru, aby nás mohl oslovit, aby na
nás mohl promluvit lidským slovem, aby
nás mohl milovat lidským srdcem, vzal
na sebe naši přirozenost. Když Ježíš,
který se v Betlémě narodil, něco říká, je
to Bůh, kdo mluví. Když u Lazarova
hrobu skanou s jeho očí slzy, je to Bůh,
kdo pláče. A když při poslední večeři
projeví svým přátelům lásku bez mezí,
je to Bůh, který se k nám sklání. Jeho
jméno je Emanuel, to znamená, Bůh
s námi. Od té požehnané noci je
opravdu Bůh s námi. V naší lidské
rodině je už někdo, koho Bůh nemůže
nemilovat, pro kterého našemu světu
nemůže nebýt milostiv, v němž už
lidstvo jako takové došlo k svému cíli,
došlo domů, je spaseno, zachráněno…
A to lidstvo jsme přece my, to je každý z nás. Cítíte tu úžasnou
naději a povzbuzení pro náš život? A právě takovou Vám všem
tohoto Nového roku přeji a vyprošuji.
Váš otec Jaromír

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

¦

Rok 2000 ve farnosti Pardubice

¦

2000

1999

1998

1997

1996

Křty dětí a dospělých

98

81

86

61

72

Církevní sňatky

32

25

26

22

25

Církevní pohřby vč.kremací

173

133

161

150

204

Svátost nemocných

105

124

146

144

112

Roky

Přehled finančního hospodaření bude zveřejněn v únorovém čísle Zpravodaje pardubických farností.

NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI VE FARNOSTI V ROCE 2000
•

17. února postihuje otce Jaromíra infarkt
a na půl roku ho vyřazuje z práce v této
farnosti. Zástup padá na kaplana P.
Kučeru.

•

27. července vážně onemocní P. Daniel
Kolář v Žamberku a na jeho místo je od
1. srpna přeřazen náš milý kaplan P.
Kučera.

•

26. února dává naše farnost církvi
dalšího nového kněze v osobě Antonína
Sokola ml., který 4. března slaví mezi
námi svoji primici.

•

20. srpna se naše farnost účastní
Diecézní poutě v Králíkách.

•

1. září končí v naší farnosti výpomoc P.
Jana Dohnala a na jeho místo je
ustanoven náš druhý kaplan - P. Tomáš
Hoffmann,
který
vedle
svých
kaplanských povinností v Pardubicích
dostává
jako
excurendo
farnosti
Třebosice (po P. Kučerovi) a nově
Dříteč. Od stejného data končí půlroční
pracovní neschopnost otce Jaromíra.

•

30. září se zástupci naší farnosti účastní
Národní svatováclavské poutě do
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v
Praze.

•

2. října navštěvují naši farnost snad
poprvé v historii téměř všichni biskupové
Čech a Moravy a společně zde slouží
koncelebrovanou mši sv. v rámci
zasedání ČBK v Hradci Králové. Po mši
sv. jsou pak přijati primátorem města na
zdejší radnici.

•

27. listopadu přijímá v kostele sv. Jana
64 našich bratří a sester společně
svátost nemocných.

•

15. března nastupuje v naší farnosti na
výpomoc další kaplan P. Jiří Pilz a vedle
kaplanských povinností dostává též jako
excurendo farnost Mikulovice.

•

V pondělí velikonoční slouží již
tradičně v naší farnosti mši sv. náš otec
biskup Dominik Duka.

•

17. června přijíždí do naší farnosti opět
již tradičně naši přátelé z farnosti sv.
Konráda z Augsburgu. Setkáváme se s
nimi na přátelském večeru v hotelu Labe
a v neděli při naší farní mši sv. v kostele
sv. Bartoloměje.

•

18. června
přistupuje v kostele
Zvěstování Panny Marie 20 dětí prvnímu
sv. přijímání.

•

24. června je v královéhradecké
katedrále sv. Ducha vysvěcen na jáhna
další mladý muž z naší farnosti - Jiří
Pešek.

•

1. července je do naší farnosti zapůjčen
na dva měsíce k výpomoci P. Jan
Dohnal, kaplan z Hradce Králové Pouchova.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
•

Začátkem prosince začíná další z
velkých oprav v naší farnosti, a sice
oprava kostela sv. Jiljí v Pardubičkách.
Náklady na tuto opravu se odhadují na
1,5 mil. Kč a bude se na nich podílet
vedle naší farnosti i město a stát. Oprava
bude probíhat i v novém roce. Prozatím
bylo proinvestováno 283.500 Kč, z toho
činil státní příspěvek 200.000 Kč,
obvodní
úřad
Pardubičky
poskytl
20.000 Kč a 63.500 Kč arciděkanský
úřad.

•

Na faře se nám podařilo za přispění
Památkového úřadu částkou 73.000 Kč
zpevnit alespoň část komínů, jež byly v
havarijním stavu. Celkové náklady činily
76.650 Kč

•

•

V kostele sv. Bartoloměje se začíná již
instalovat nové el. topení, jehož
pořizovací náklady se odhadují přibližně
na 100.000 Kč a budou uhrazeny z
mimořádných kostelních sbírek a darů
Vás věřících. Již nyní Vám musím
poděkovat za Vaši štědrost, která nám
umožní zaplatit celé náklady najednou.
Díky moc. S přesným vyúčtováním Vás
seznámím hned, jak dostaneme na tyto
náklady od firmy fakturu. V současné
době se již ve všech lavicích vyjma
předsíně, kam ho zatím nebudeme
dávat, topí.

•

26.prosince na svátek sv. Štěpána
slouží v kostele sv. Bartoloměje mši sv.
opět již tradičně otec biskup Dominik
Duka.

9.prosince probíhá u saleziánů opět
velmi dobře připravený a úspěšný farní
adventní den.

A tím snad ty nejdůležitější události v naší farnosti v letošním roce končí.
Na závěr chci nejprve upřímně a vděčně poděkovat Vám všem za Vaše modlitby a oběti,
kterými jste nejen mne, ale i mé spolubratry v kněžské službě po celý rok provázeli, zvlášť pak
za Vaše prosby za moje uzdravení, které, jak všichni vidíme, byly vyslyšeny. Bohu i Vám díky.
Dále chci stejně upřímně a vděčně poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na
právě vyjmenovaných akcích naší farnosti, jakož i na celém dalším jejím životě. To jest 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!

Poděkování.
Chtěl bych poděkovat otci Jaromírovi a řediteli pardubické Charity Karlu
Tajovskému za uskutečnění štědrovečerní večeře. Nesmírný dík za přípravu této
tabule paní Kylarové, Traxlerové, Kašparové, Novotné a Zdeňku Rychtrovi. Zaplať
Pán Bůh.
Za všechny spokojené účastníky
Karel Jiránek
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICÍCH

Jak probíhají přípravy voleb naší
nové Pastorační rady?
V současné době probíhá dotazování
všech 64 navržených kandidátů, zda
tuto kandidaturu přijímají či ne, a
pomalu se sestavuje kandidátka těch,
ze kterých budeme nakonec volit. Její
konečnou podobu včas zveřejníme
v našem Zpravodaji i na vývěskách
v kostele spolu s dobou, místem a
způsobem voleb, tak, aby se jich
mohl každý z oprávněných voličů
zúčastnit.

Příprava dětí k 1. svatému přijímání
a ke svátosti křtu
začne letos až od poloviny února.
Přihlášky přijímá do 4. února
arciděkanský úřad. Tam jsou
k dispozici formuláře nebo si je
můžete vzít v sakristii.

Přátelský zájezd do Augsburgu
Ve dnech 22. – 24. června 2001 se
uskuteční na vřelé pozvání našich
přátel zájezd do farnosti sv. Konráda
do Augsburgu. Cena zájezdu je
1100,- Kč. Podrobnosti o programu a
ubytování najdete v příštím čísle
Zpravodaje. Těšíme se, že společně
strávíme 3 dny v přátelském ovzduší.
Přihlášky přijímá Bartholomeum.
Prosíme, přihlaste se co nejdříve,
abychom měli jistotu, že naplníme
autobus.

Naše společenství dospělých se v Pardubicích
schází již několik let pravidelně každý čtvrtek od
20 hodin na faře v Kostelní ulici (klubovna
v přízemí vpravo). Společně se modlíme,
povídáme si, čteme z bible a náboženské
literatury, rozjímáme. Uvažujeme i o dalších
aktivitách, které by přispěly k lepšímu osobnímu
poznání těch, kteří na společenství přicházejí, i
jejich rodin.
Přijít mezi nás může kdokoliv – ať ten, kdo Boha
teprve hledá a chtěl by se o něm dozvědět něco
víc, praktikující katolík, nebo ten, kdo byl ve víře
vychován, ztratil ji a teď se chtěl k bohu vrátit, i
ten, kdo se nachází v nelehké životní situaci a
myslí si, že Bůh na něj zapomněl. Díky tomu, že
naše společenství tvoří malá skupinka pravidelně
se scházejících lidí, můžeme si poradit a povzbudit
se v nejrůznějších problémech, se kterými se
každý člověk ve svém životě potkává, a poprosit
společně Boha o pomoc. Můžeme si také velmi
otevřeně povídat o našem osobním vztahu k Bohu,
o radostech i těžkostech ve víře, podívat se na
známé věci z jiného, nového pohledu nebo taky
jen tak mlčet, naslouchat a přemýšlet.
Ð
Pozn. redakce: Byli bychom rádi, aby i ostatní
společenství existující mezi námi v naší farnosti se
nám podobným způsobem představili, abychom se
mezi sebou lépe poznali. Děkujeme!
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)

ð

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2000

ð

RADOST DĚTEM
O VÁNOCÍCH

V sobotu dne 9. prosince 2000 se v Pardubicích konal od
10 do 17 hodin v sále Salesiánského střediska již pátý
Farní adventní den. Naším úmyslem bylo opět, jako každý
rok, pomáhat tam, kde je pomoci potřeba. Úvodní slovo na
zahájení a přivítání návštěvníků pronesl náš kaplan
P. Tomáš Hoffmann, za což mu moc děkujeme.
Hned na začátku hráli a zpívali k předvánoční náladě naši
mladí. U svátečně vyzdobených a prostřených stolů seděli
první návštěvníci a naslouchali této krásné hudbě a zpěvu.
Štědrost, obětavost a pilné ruce našich farníků nachystaly
a nabízely občerstvení po celý den - zákusky, chlebíčky,
cukroví, čaj, kávu atd. Díky Vám, farníkům, mohlo být
nabídnuto mnoho různých drobných věcí, které byly
rozloženy na dlouhých stolech. Návštěvníci si je se
zájmem prohlíželi a vybírali z nich.
Letos velice upoutal pozornost návštěvníků stůl, na kterém
byly vystaveny věci zaslané našimi přáteli z Augsburgu. O
tyto věci projevovali návštěvníci velký zájem.
Odpoledne potěšily svou hrou na hudební nástroje a
zpěvem děti rodiny Moriových pod vedením otce Petra
Moriho a skupina dětí z hudební školy s učitelem hudby.
Návštěva byla po celý den velká. Farní adventní den se
vydařil a splnil svůj cíl: z Vašich dobrovolných darů přispět
na školné a výživné našeho sirotka adoptovaného v rámci
akce ADOPCE SRDCE Jeana Pierre ze Rwandy na další
školní rok (7 200,- Kč). Dále přispějeme na vybudování
topení v kostele sv. Bartoloměje (4 425,- Kč), podpoříme
Salesiány v jejich činnosti (4 000,- Kč), podpoříme dále
Radio PROGLAS (2 000,- Kč) a nakonec zbývající obnos
(3 800,- Kč) předáme naší farnosti na podporu dalších 2
sirotků ze Rwandy, o které se naše farnost stará také v
rámci akce ADOPCE SRDCE.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se zasloužili
o zdárný průběh tohoto Farního adventního dne: všem,
kdo upekli a přinesli občerstvení pro návštěvníky, všem
kdo zhotovili a přinesli své výrobky a zboží, které jsme
mohli návštěvníkům nabídnout, všem kdo toto zboží
nabízeli, kdo návštěvníky obsluhovali, za náročnou pomoc
v kuchyni a v neposlední řadě také všem, kdo pomohli s
výzdobou sálu a pak s jeho úklidem. Byli jsme překvapeni,
jak ochotně jste všichni pomáhali a kolik mladých lidí se
letos zapojilo. Všem Vám moc děkujeme, také Salesiánům
za propůjčení prostor a za jejich pomoc při přípravě.
Zaplať Pán Bůh!
Manželé Matyášovi
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Jako v předešlých letech tak
jsme byli začátkem prosince
opět pozváni na mikulášskou
besídku do Dětského
domova v Pardubicích v
Bulharské ulici, kde jsou děti,
kterým chybí laskavá
rodičovská péče.
Ženy z našeho farního
Seniorklubu, které se této
mikulášské besídky
zúčastnily, přinesly pro děti
jako dárek ovoce mandarinky a banány.
Několik dní před vánocemi
jsme ještě znovu navštívily
Dětský domov a předaly další
dárek pro děti a sice několik
krabic vánočního cukroví,
které upekly obětavě naše
ženy a dále ještě 2000,- Kč
pro potřeby dětí. Dárky
udělaly velkou radost a
poděkování patří všem našim
seniorům. Touto cestou jim
také jménem Dětského
domova srdečně děkujeme.
L. Seidlová, H. Matyášová

CHARITA - MISIE
Balíky a známky
Milí bratři a sestry v Kristu, dobrodinci misií!

přitom velmi potřebnou, posílání těchto
balíků se vyplatí. Za odeslání brýlí v
hodnotě 6000 US dolarů (jedny stojí v
Ugandě 60 US dolarů) zaplatíme poštovné
1900 Kč.

V loňském roce 2000 jsme prostřednictvím
Oblastní charity odeslali celkem 30 velkých
balíků na již tradiční misijní stanice. Ze
všech míst máme potvrzený příjem jarní
zásilky, podzimní z října a listopadu dorazí
na místo určení během února a března
tohoto roku. Kromě balíků bylo zpracováno
mnoho
tisíc
poštovních
známek
a
připravena asi stovka půlkilových balíčků k
odeslání na prodej. Za všechnu
odvedenou práci, finanční
příspěvky
a
podporu
modlitbou
patří
všem
dobrodincům upřímný a
radostný dík! Ať vám Pán v
novém roce žehná a dá
vám silnou víru v jeho
moc.

Třetím adresátem několika balíků ročně je
misijní stanice sester Svatého
Ducha
v
Papue-Nové
Guinei.
Všem
dobrodincům,
kteří se na této pomoci
jakýmkoliv způsobem
podílejí, patří velké
poděkování
představených
misijních stanic a všech
obdarovaných. O tom
nás ujišťují v každém zaslaném
dopise.

S doručováním balíků
nejsou v posledních
letech
žádné
problémy, a také
poštovné se dále
nezvyšuje (platí, že
za 1 kg odeslaného
zboží zaplatíme asi
100 Kč). Připomínám,
že formou balíkové
pomoci podporujeme
chudé rodiny z okolí
Bombaye,
kterým
zprostředkovávají
pomoc
sestry
salesiánky, dále Rehabilitační a
sociální centrum pro malomocné
ve střední Indii vedené polskými
palotýny, a sirotky ze základní školy taktéž
ze střední Indie, kde působí řeholní sestry.
Na indické adresy posíláme převážnou část
naší pomoci.

V současné době nemáme
žádnou pravidelnou sbírku
na účel posílání balíků s
výjimkou
kasičky
v
klášterním kostele, kde se
však koná jen jedna mše
svatá v týdnu, a to pro
děti. Kasičku do kostela sv.
Bartoloměje
se
zatím
nepodařilo
uspokojivě
technicky vyřešit. Prosíme
proto vás, kdo byste mohli a
chtěli tuto sice symbolickou,
ale pro adresáty velmi
potřebnou pomoc podpořit,
abyste své příspěvky předali
buď paní Jiroutové, která
pracuje každou středu od 9 do
11 hod. a od 15 do 17 hod. v misijním
skladu na faře a zajistí vám vypsání
potvrzení, nebo přímo v kanceláři Oblastní
charity, V Ráji 732 (Na Skřivánku). Zde je
možné získat i složenku nebo peníze poslat
převodem na účet 1201207379/0800,
variabilní symbol 10. Pro úplnost dodávám,
že sbírka na Misijní neděli v říjnu, se již tři
roky celá odesílá na účet Papežského
misijního díla a je využívána na hrazení
nákladů jiných projektů.

Dalším adresátem je oční nemocnice řádu
benediktinů v Africké Ugandě. Nemáme
potíže se získáváním brýlí, ale "pokulhává"
získávání
peněžních
prostředků
na
poštovné, které je do Ugandy dražší než do
jiných států. Protože však jsou dioptrické
brýle pro Afričany velmi drahou záležitostí a
-6-

CHARITA - MISIE (pokračování)
Sběr a třídění poštovních známek pro misie
pokračoval po celý rok 2000 v nezmenšené
intenzitě. Díky všem, kdo věnujete této
činnosti zvláště zimní dny a večery. Z Anglie
jsme před vánocemi dostali časopis o
jezuitských misiích, které zčásti sběrem
známek k prodeji podporujeme, z Francie
přišel účet, kolik známek bylo prodáno ve
prospěch salesiánských misií. Z naší
činnosti je podporována misie, kde působí
český misionář P. Jan Med. Výtěžek ve
prospěch misijní stanice v Manipuru, kterou
vede, byl 2925 dolarů.

JEDEN DÁREK NAVÍC

Papežské misijní dílo připravilo na letošní
rok, který začal pro církev již adventem
2000, program misijní výchovy dětí pod
názvem MOST (Modlitba, Obětní dar,
Služba, Tvořivost). Program vyvrcholí
Misijním kongresem dětí, který se bude
konat u nás poprvé v celonárodně, a to 29.
září ve Špindlerově Mlýně. První aktivitou
programu byla adventní příprava nazvaná
"Jeden dárek navíc". Tato aktivita byla
poprvé zavedena právě v Pardubicích a
letos se uskutečnila již popáté. Oproti
minulým letům byl rozdíl v tom, že tentokrát
děti nenosily pod vánoční stromeček věcné
dárky pro chudé kamarády v misiích, ale
dárky finanční. Ze svých sebezáporů měly
za úkol ušetřit na malý dárek - školní
potřebu, potravinu ap. V klášterním kostele
se během nedělních mší svatých pro děti
sešlo celkem 1406 Kč a několik věcných
dárků. Peníze byly předány na účet
Papežského misijního díla ve prospěch dětí
v Zimbabwe a v Sieře Leone. Budou za ně
podpořeny vzdělávací projekty dětí. Díky
všem, kdo otevřeli svá srdce v adventě pro
Pána Ježíše, kterého takto obdarovali.

Třetí aktivitou je podpora tří rwandských
sirotků, které z farních sbírek společně
financujeme. Velký podíl na tom má
seniorklub a skautky. Z loňského roku byla
na tento účel věnována část výnosu z
Adventního dne a skautky vybíraly při svém
cimrmanovském představení hry Blaník v
prosinci u salesiánů. Další peníze byly
vybrány během postní sbírky Hodina pro
chudé. Náklady na výživu a školné
adoptovaných tří dětí činí ročně asi 21 600
Kč. V příštím čísle Zpravodaje vás obšírněji
seznámíme se situací dětí ve Rwandě. Při
této příležitosti hledáme ochotného znalce
francouzštiny, který by přeložil dopis naší
farnosti adoptovaným dětem, abychom se
mohli přímo od nich dozvědět, jak se jim ve
škole a v jejich náhradních rodinách daří.
V první polovině roku 2001 budou
pokračovat pracovní setkání na faře k
balení balíků a třídění známek. Pokud
budeme mít dost prostředků na poštovné,
zachováme tradiční rozvržení. Případné
změny včas oznámíme ve Zpravodaji. Zatím
platí:
21. února

- balení balíků

28. února

- odesílání balíků z celnice

21. března

- třídění známek

18. dubna

- balení balíků

25. dubna

- odesílání balíků z celnice

16. května

- třídění známek

Zveme děti, které se "Jednoho dárku navíc"
účastnily a chodí již do školy, k další účasti
na programu MOST. Podrobnosti o něm se
dočtete v lednovém čísle IKD a další
informace získáte na níže uvedeném
telefonním čísle. Ti, kdo vytrvají a účastní se
v každém měsíci jedné z aktivit, získají cihly
pro společnou stavbu mostu na výše
zmíněném Misijním kongresu, na kterém je
čeká řada překvapení a her a také setkání s
živými misionáři.
Informace ohledně pomoci misiím ráda
poskytne:

Pracuje se vždy od 15 hodin na faře.
Přivítáme každou pomocnou ruku!

Marie Zimmermannová,
(večer) nebo 0723 992244
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tel.

6304048

CHARITA - MISIE (pokračování)
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2001
Nejlepších 10 skupinek v pardubických ulicích:
Zdeněk Richter
6 990,50
Petra Kylarová
6 713,60
J. Mrázek, J. Pokorný, J. Urban
6 471,50
Lukáš Kúr
5 634,60
E. Barvínková (SZŠ)
4 369,20

Marta Strouhalová
Erik Makúch
M. Peciarová (SZŠ)
Anna Šlégrová
Hana Fučíková

Výtěžek koledníků ze SZŠ (12 skupinek) ..……………………….….…
Výtěžek koledníků z VOŠ (17 skupinek) ……………………...………..
Výtěžek ostatních koledníků z pardubických ulic ………………………
Celkový výtěžek koledníků z pardubických ulic …………..

3 724,40
3 247,20
3 004,70
2 988,40
2 435,60
18 432,50 Kč
10 953,70 Kč
50 044,60 Kč

79 430,80 Kč

Obce a vesnice zapojené do TS:
Sesemice, Dašice, Kunětice - farář Michalička, M. Kořínek, P. Mládek ………….
Holice, Horní Roveň - kaplan Laburda, V. Burda ……………………………………
Lázně Bohdaneč - Táňa Mertová + 2 skupinky ………………………...……………
Dolany - Míša Němečeková ……………………………………………..…………….
Celkový výtěžek z obcí a vesnic ………………………….

34 953,90 Kč

Hypermarket GLOBUS - celkem 6 skupinek:
Marcela Koutská
7 529,20
Jaroslava Hřebíčková
6 480,00
Ilona Fricová
5 699,20

Terezie Langrová
Lenka Rybová
Markéta Raková

Celkový výtěžek z hypermarketu GLOBUS ………………

29 004,30 Kč

Školy zapojené do TS:
ZŠ Spořilov (udáno 236 ks pohlednic)
Obchodní akademie (udáno 240 ks pohlednic)
ZŠ Družstevní ul.(udáno 139 ks pohlednic)
ZŠ J. Ressla (udáno 90 ks pohlednic)
Integrovaná střední škola (udáno 76 ks pohlednic)
ZŠ nábř. Závodu Míru (udáno 80 ks pohlednic)
Gymnázium Mozartova ul. (udáno 163 ks pohlednic)
ZŠ Staňkova ul. (udáno 67 ks pohlednic)
soukromá Obch. akademie (udáno 50 ks pohlednic)
ZŠ Štefánikova ul.
ZŠ Ohrazenice (udáno 52 ks pohlednic)

6 852,00
4 047,00
2 771,50
1 850,20
1 743,10
1 731,40
1 690,00
1 476,40
1 097,50
1 060,00
890,50

Celkový výtěžek ze škol zapojených do TS ……………..

25 209,60 Kč

14 901,10
9 943,10
7 386,70
2 723,00

3 406,00
3 276,00
2 613,90

Celkový výtěžek TS ………....... 168 598,60 Kč

Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům a všem těm, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
V příštím Farním zpravodaji budou podány bližší informace o sbírce a jejím využití.
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RŮZNÉ
Několik poznámek k přenášce biskupa Václava Malého
V rámci pondělních večerů, které se konají pravidelně každý týden od 18 hod. v kostele sv. Jana, bylo
jedno téma věnováno perspektivám církve v naší zemi do třetího tisíciletí. Přednášející biskup Václav
Malý se pokusil načrtnout několik bodů, které jsou pro naši církev v nejbližší době důležité.
Neporovnával své představy se skutečností v naší diecézi, neboť ji podle svých vlastních slov sám
nezná. Napadlo mne přitom, že by bylo užitečné některé postřehy z této přednášky vhodné uvést v
našich místních souvislostech:
• psychologicky přijmout, že jsme jako věřící ve společnosti menšina, podporovat menší akce ve
farnostech před velikými akcemi
Ve farnosti ani v diecézi se velké akce v tomto roce nepřipravují s výjimkou společné diecézní pouti,
která se bude konat 18. srpna v Malých Svatoňovicích a součástí jejího programu bude i seznámení se
s výsledky analýzy pastorační situace v naší diecézi a diskuse nad jejím dalším směřováním.
• Jsme jednou z mnoha duchovních nabídek v naší společnosti. Měli bychom se prosazovat
hodnotnou nabídkou
Věřím, že nově zvolená pastorační rada se bude vážně a důsledně zabývat nabídkou naší farnosti do
svých vlastních řad, tak vzhledem k hledajícím a sympatizujícím lidem a bude se zde nadále rozvíjet to
dobré, co zde již bylo započato nebo o čem se alespoň hovoří. Toto může být jeden z motivů, proč se
účastnit voleb do nové farní rady a zodpovědně se nad nimi zamyslet.
• Vytvářet malá společenství
V naší farnosti existuje několik společenství počínaje mladými až po dospělé. Některá se snaží o sobě
informovat prostřednictvím Zpravodaje a být otevřená pro ostatní. O dalších se nic neví, některé
skupiny by se daly rády opět dohromady a nedaří se... Přimlouvám se za to, abychom tyto snahy
nevzdávali a mysleli přitom i na těch několik jedinců, kteří mají zájem o opravdový život z víry, touží po
společenství a čas od času potřebují takové, do kterého mohou přijít.
• Konvertité - přijmout je do společenství farnosti
Letos bude v naší farnosti pokřtěno opět několik nových bratří či sester. Těším se, že se na čtvrtý
pokus podaří blíže je představit nám všem ostatním a ujišťuji je, že již nyní se za ně mnoho lidí modlí a
těší se z toho, že našli cestu ke Kristu a do církve.
• Kategoriální pastorace - věnovat se zvlášť jednotlivým věkovým skupinám ve farnosti, chybí kontakt
s dělníky a učňovskou mládeží
Seniorklub a působení Salesiánského střediska mládeže v naší farnosti jsou z tohoto hlediska velkým
požehnáním a díky za ně. To, co chybí, by mělo být opět námětem k úvahám a potřebným krokům
nové pastorační rady farnosti.
• Působení ve školách, příprava vyučujících etické výchovy
Katechetické centrum naší diecéze zajistilo konání kursu pro vyučující etické výchovy na základních a
středních školách, o kterém byla uveřejněna i informace ve Zpravodaji. V naší farnosti je v současné
době absolventka podobného kursu a dvě další se přihlásili do toho nynějšího, který začíná svou výuku
3. února. Na území našeho města však je více než 20 základních škol.
• Dotknout se svou činností oblastí, o které se stát nestará
Oblastní charita si svou domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službou získala velmi dobrou pověst
jak v očích klientů, tak lékařů. Dalším zamýšleným projektem je Dům pokojného stáří v Rosicích, na
který bude nutné získat v nejbližším období finanční prostředky. Rodinám i seniorům je nabízen k
rekreaci či odpočinku pěkně opravený objekt v tichém prostředí Chotěborek za velmi příznivé ceny. Již
čtyři roky funguje středisko Vozíčkář a jeho pomoc a podpora tělesně postiženým z Hořického ústavu je
velmi rozmanitá. Středisko momentálně hledá další dobrovolníky, kteří by vystřídali ty, kdo si založili v
nedávné době rodiny. Věřící z naší farnosti mají podíl v ekumenickém Středisku křesťanské pomoci.
Salesiánské středisko mládeže se dobře zapojilo do společné činnosti Koalice neziskových organizací
Pardubicka a kromě toho jsou jeho pravidelnými hosty děti a mládež z Rómských rodin. Velmi dobře je
a byla vnímána i aktivita církve v Pardubické věznici (nejen návštěvy, ale i pletařská práce vězenkyň,
na které se Charita spolupodílela s vincentinkami). Za farnost chybí člověk, který by se snažil o tzv.
Public relation - prezentaci úmyslů a výsledků této práce na veřejnosti. Tím by se mohlo pomoci dostat
se z některých permanentních potíží, které ubíjejí - např. ředitelka jmenovaného SKP si posteskla na
potíže s financováním azylových domů, které se jako instituce jednoznačně osvědčily na různých
místech naší republiky.
Pozn. - uvedené glosy nereagují na všechny body přednášky.
- mz -
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KALENDÁŘ
Po
Út
Čt
Pá

22.1.
23.1.
25.1.
26.1.

Po

29.1.

Út
St
Čt

30.1.
31.1.
1.2.

Pá

Z. Skalický: Dějiny církve - přednáška
Mariánský večer
Společenství dospělých
Setkání ministrantů
Tichá adorace
D. Duka: Duchovní kořeny evropské civilizace přednáška
Mariánský večer
Příležitost ke svátosti smíření
Zpovědní den

Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv.

So
Po

3.2.
5.2.

Út
Čt
Pá

6.2.
8.2.
9.2.

Po
St
Čt

12.2.
14.2.
15.2.

Pá

16.2.

Příležitost ke svátosti smíření
Setkání ministrantů
Tichá adorace
Večeřadlo Panny Marie
J. Franc: Mircea Eliade – Mýtus o věčném návratu přednáška
Mariánský večer
Společenství dospělých
Setkání ministrantů
Tichá adorace
Přednáška
Seniorklub
Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Setkání ministrantů
Tichá adorace

kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

18.00 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
18.00 hod.

kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
DD u kostelíčka
fara
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana

po mši sv.
16 - 18 hod.
8 - 16 hod.
16 - 18 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
6.30 hod.
18.00 hod.
16 - 18 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
po ranní mši
18.00 hod.

kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
fara
sv. Bartoloměje

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

Případné změny programu vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 2. února 2001. Vyjde 11. února 2001.

UPOZORNĚNÍ
Klub přátel Pardubicka vydal brožuru "Kostely, modlitebny, kaple, zvonice", cena 15,- Kč,
k dostání v úterý a ve čtvrtek v prodejně klubu v Evropském domě - proti klášternímu kostelu v
uličce vedle antikvariátu. Doporučujeme.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří pomáhají s úklidem kostelů, nosí květiny pro výzdobu kostelů, starají se o
květinovou výzdobu, pomáhají s otevíráním kostelů, perou prádlo a podílejí se na spoustě
dalších prací, které sice nejsou moc vidět, ale jsou pro provoz kostelů velmi potřebné.
Václav Metelka
Pokud by se někdo chtěl k ochotným rukám, které takto pomáhají, připojit a tím si vysloužit
odměnu na věčnosti, připojuji následující informaci: kostel sv. Jana se uklízí každý čtvrtek po
ranní mši sv., kostel sv. Bartoloměje vždy v pátek lichého týdne od 8.00 hod ráno. Ostatní
pomoc lze domluvit s kostelníkem p. Metelkou.
- 10 -

