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Co svět nejvíc potřebuje: 
Trochu více laskavosti a trochu méně chtivosti. 
Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat. 
Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků 

Trochu méně kopanců tomu, kdo leží na zemi. 
Trochu více “nás” a trochu méně “já”. 

Trochu více smíchu a trochu méně pláče. 
Trochu více květin na cestě života. 
A trochu méně květin na hrobech 

(Bruno Ferrero) 

 

Milí bratři a sestry, neberte, prosím, tato slova jako nějaké motto tohoto 
čísla Farního Zpravodaje, ani v něm nehledejte nějakou souvislost s tím, o 
čem bude dále řeč. Jen si znovu vypomáhám “cizím zbožím”, neboť jsem 
se opět dostal do časového presu a “nestíhám” už napsat nějaký svůj 
osobní úvodník. Pokaždé si říkám: příště musí začít dřív. A nakonec to 
dopadne stejně jako před měsícem. A pak honem hledám pomoc u 
druhých.  

Dnes jsem pro vás vybral slova z milé knížky Bruna Ferrery “Paprsek 
slunce pro duši”, protože jsou krátká a přesto hodně říkají.  A jsou stále 
aktuální. Jen kdybychom si je dokázali vzít k srdci a podle nich se chovat a 
žit. Pak bychom se i my stali takovým malým  hřejivým paprskem slunce 
pro každého a tím i pro tento svět, který to moc a moc potřebuje.   

otec Jaromír 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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UŽ TO ZAČÍNÁ BÝT JASNÉ 
Tuto neděli se ujímá zdejší 

duchovní správy mons. Josef 
Kajnek, pomocný biskup 

královéhradecký a já podávám 
rezignaci (ze zdravotních důvodů) 

na úřad zdejšího arciděkana, neboť 
dva šéfové tu být nemůžeme. 

Zůstane mi však titul osobního 
arciděkana (nevím proč?) se 

zaměřením na duchovní správu 
nemocných a starých lidí, převážně 

ve zdejší nemocnici. Vedle toho 
zřejmě zůstanu administrátorem 

Moravan u Holic a nově asi i Dašic a 
budu zde zatím bydlet. P. Matras 
zůstává dál zdejším kaplanem a 

administrátorem Třebosic a 
Mikulovic,. P. Brokeš kaplanem 

zdejší farnosti a administrátorem 
farností Kunětice a Dříteč a 

vypomáhat zde bude i P. Hoffmann, 
který byl sice od 1.10. ustanoven 

vojenským kaplanem v Hradci 
Králové, ale na přání své i otce 

biskupa Josefa zde bude též nadále 
bydlet. Tak to bylo s mons. Sochou 

a mons. Kajnekem domluveno těsně 
před uzávěrkou tohoto čísla a snad 

to už bude trvalé a platné. 

otec Jaromír 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

 
Říjen je měsíc zasvěcený P.Marii Růžencové. 

Děkujeme společenství Živého růžence za vytrvalé 
modlitby a finanční příspěvky. Obojí pomáhají potřebným. 

I během letošního roku nás někteří naši členové předešli na 
věčnost. Za ně i za celé společenství je sloužena každou 

první sobotu v měsíci večerní mše svatá v 18.00 hod. 
v kostele sv.Jana Křtitele v Pardubicích. 

Pro plynulé pokračování našeho společenství potřebujeme 
věřící, kteří by se upřímně a pravidelně každý den modlili 
desátek Živého růžence. Aby se nám uvolněná místa po 
našich zesnulých sestrách a bratrech obsadila, prosíme 
zájemce přihlaste se na faře v Pardubicích u br. jáhna 
Karla Kylara. Ten Vám zprostředkuje spojení s námi. 

Na začátku adventu každý člen Živého růžence od nás 
obdrží kalendář modlitby Živého růžence. 

Síla modlitby ať Vás všechny provází na každém kroku. 

P.Ant.Sokol st., paní Dařbujanová a Kylarová 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – prodloužení termínu 

Správa Pardubických prodlužuje termín pro podání přihlášek na místo pastoračního asistenta 
(asistentky).  Jedná se o plný úvazek a opakujeme podmínky pro výběrové řízení. 

Požadavky:  
• středoškolské vzdělání v oboru teologie (min. katechetický kurz),  
• bezúhonný život, 
• manažerské schopnosti, 

Náplň práce:  
• příprava preevangelizace a evangelizace na školách,  
• organizace katechetické práce, 

Zájemci podejte písemnou přihlášku vč. strukturovaného životopisu a projektu  činnosti na Farní úřad 
Pardubice do 15. října 2001.  

 

V neděli 4. listopadu slavíme svátek sv. Karla Boromejského, milánského biskupa a 
vzor všech duchovních. Aby vyprosil hojnost milostí našim Karlům, Otci arcibiskupovi 

Otčenáškovi a našemu Mgr. Kylarovi, o to nezapomeňte v ten den požádat v 
modlitbách. Bůh jim žehnej. 
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OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE  

hledá spolupracovníky, kteří by pomohli 
s organizováním Tříkrálové sbírky 2002. Jedná 
se především o organizační práce spojené s 
projednáváním konání Tříkrálové sbírky se 
starosty obcí, kde tato sbírka proběhne, o 
informování, popř. spolupráci s faráři, v jejichž 
farnostech se bude sbírka konat a konečně o 
získávání skupinek, které budou v daných 
obcích, popř. jejich částech koledovat.  

Dále se jedná o styk s regionálním tiskem a 
rozhlasem. Při samotné sbírce se bude jednat o 
distribuci a evidenci pokladniček, rozesílání 
skupinek dle stanoveného plánu, zajišťování 
občerstvení pro koledníky a další činnosti se 
sbírkou spojené.  

Kdo se nebojí organizační práce, ať přijde mezi 
nás! Rovněž hledáme dvě až tři osoby, které by 
působily jako asistenti Tříkrálové sbírky. Tito 
asistenti budou ve spojení s diecézní charitou 
v Hradci králové a budou  koordinovat veškerou 
činnost tak, aby byla v souladu s jejími pokyny. 
Tříkrálová sbírka je organizačně velmi náročná. 
Každý, kdo se přihlásí, bude srdečně vítán. Bude 
mít příležitost účastnit se akce, která  podpoří 
vybudování Domu pokojného stáří v Rosicích nad 
Labem, pomůže středisku “Vozíčkář”a dalším 
humanitárním cílům SČKCH.  

Zájemci, kteří se rozhodli pomoci Oblastní charitě 
v Pardubicích, ať se co nejdříve hlásí na tel. čísle 
040 6335026 nebo 0723 273972. 

Milí spolubratři a spolusestry, 

jistě se mnou budete souhlasit, že mezi 
křesťanské ctnosti patří pomoc potřebným. 
Mezi potřebné patří i lidé ve věznicích. Můžete 
namítnout, že se do těchto míst dostali vlastní 
vinou, což je ve většině případů pravda, ale 
přesto jsou to lidé, kteří pomoc potřebují. 
Většinou se cítí velmi osamělí a potřebují si 
hodně věcí objasnit. 

Mezi obětavce, kteří pomáhají pastorací ve 
věznici patří P. Škoda, kterého mnoho z vás 
zná. Ale práce je hodně a  mnozí z vězňů 
potřebují i přátelské slovo, dopis, projev 
porozumění. A proto P. Škoda se obrací na 
vás všechny, kteří máte chuť a odvahu, s 
prosbou o pomoc v této činnosti. Nabízí 
informace a případné školení pro ty, kteří se 
rozhodnou pomáhat. Uvažujte o tom a 
uvědomte si, že mezi skutky křesťanského 
milosrdenství patří i navštěvovati vězně.  

Kontakt: Gabriela Adámková 
tel.: 040/664 3124 

Y 
Oblastní charita Pardubice 

hledá na plný pracovní úvazek zdravotní 
sestru. Požadavky: příslušné vzdělání, 

minimálně 3 roky praxe v oboru a řidičský 
průkaz. Bližší informace je možno získat na 

tel. čísle 040 6335026 nebo na mobilním 
telefonu vrchní sestry 0603 502347 popř. 

0777 736015. 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ 

16. smečka vlčat zve mezi své členy chlapce od 6 do 8 let. 

Schůzky se konají jednou týdně v úterý od 16.00 hod na faře 

Během roku se také pořádají jednodenní výlety a o prázdninách 14 denní tábor. 

Další podrobnosti je možné získat na našich schůzkách nebo na telefonech: 

 Jakub Rejman  ' 040/513 889 
 Petr Husník  ' 040/626 34 05 
 Petr Chládek  ' 040/664 56 53 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO  

zve děti na Odpoledne Her a Písní, které se uskuteční  

20.října v 15.00 hod. u salesiánů v tělocvičně nebo venku. 

Přezůvky s sebou!! 
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Dnešním dnem vstupuje na stránky 
Zpravodaje 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU, 
kde budete nacházet informace z oblasti 
duchovní a liturgické hudby a aktuality z diecéze i 
farností. 

Hudba je jistě velmi úzce spjata s liturgií a 
v historii stála vždy po boku ostatních druhů 
umění při oslavě Boha. 

Hlavní složkou chrámové hudby je chrámový a 
hlavně lidový zpěv, který má být projevem 
jednoty společenství věřících při liturgii.  

Další formou účasti na liturgii je zpěv ve 
schole či chrámovém sboru.Tyto sbory nalézají, 
kromě péče o lidový a liturgický zpěv, uplatnění 
v oblasti hudby chorální, vokální polyfonie a 
hudby figurální. 

Náš chrámový sbor kůru sv.Bartoloměje 
disponuje obsáhlým repertoárem i odborným 
zázemím ke studiu duchovní hudby. V 
současnosti je studována řada zajímavých 
skladeb k různým liturgickým příležitostem, 
včetně Missy brevis A.Brucknera a na řadu 
přijdou skladby Mozartovy, Brixiho  a dalších 
mistrů. 

Věřím,že se najdou v naší farnosti ještě další 
lidé, kteří by mohli posílit řady členů 
Svatobartolomějského chrámového sboru. 
Upřímně zveme mezi sebe Vás, kteří byste mohli 
nabídnout svůj čas a schopnosti k této Službě 
liturgii. Věřím,že zde naleznete nový rozměr  
duchovního života a přátelské společenství. 
Pokud si snad netroufáte přijít přímo do 
zkoušky,které se konají v pondělí od 19.15 hod. 
na faře, nabízím osobní rozhovor,kontaktujte 
mne kdykoliv. Kdo zpívá – dvakrát se modlí. 

Mgr.Jiří Kuchválek  regenschori 

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY SV. CECILIE 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Již po šesté bude v Ústí nad Orlicí festival 
duchovní hudby, který je rozdělen do dvou dnů. 
V prvním dni, v sobotu 6. října se představí 
chrámoví varhaníci. 

O týden později, tedy 13. října je festivalový 
den chrámových sborů, na kterém vystoupí sedm 
vybraných sborů. 

Festival duchovní hudby se koná v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a 
začátek je vždy v 13.30 hod. 

Na závěr festivalu pěvecké sbory společně 
zazpívají při votivní mši sv. O Eucharistii, hlavní 
celebrant bude pomocný biskup královéhradecký 
J. Exc. Mons. Josef Kajnek. 

Srdečně Vás zve   Pavel Śisler 

POZVÁNKA NA KONCERT. 

Srdečně vás zveme na koncert duchovní 
hudby, který se bude konat v rámci VIII. 
Městského festivalu Pardubice v sobotu 13. 
října 2001 v 17.00 hod v kostele sv. 
Bartoloměje v Pardubicích. 

Na tomto koncertě vystoupí místní komorní 
chrámový sbor CHORUS MINOR a hosté: 
pěvecký sbor IUVENTUS Svitavy a student 
konzervatoře v Pardubicích z varhanního 
oddělení prof. Václava Uhlíře - Martin Beran. 

Martina asi není nutné pardubické farnosti 
představovat, protože je znám jako mladý muž 
překypující energií, kterou vkládá do všech 
činností konaných ve farnosti, ať už je to role 
ministranta, lektora, animátora, konferenciéra 
nebo varhaníka.Proto mi dovolte několik 
informací o nám méně známém mládežnickém 
sboru IUVENTUS, jehož patronem je 
Gymnasium ve Svitavách. 

Sbor byl založen v roce 1988 sbormistryní 
PaeDr. Věrou Burešovou původně jako dívčí 
komorní sbor.Za dobu jeho existence prošlo 
sborem více než 80 zpěváků, kteří vystupovali 
na 140 koncertech v pěti zemích s celkovým 
počtem 150 skladeb. Nyní je to sbor smíšený, 
má 32 stálých členů, převážně studentů a 
absolventů Gymnasia ve Svitavách. 

K největším úspěchu sboru patří ocenění 
stříbrným pásmem na Mezinárodní sborové 
soutěži Bedřicha Smetany v Litomyšli (1994) a 
zisk zlatých medailí na soutěži Svátky písní v 
Olomouci (1999). V loňském roce si sbor 
vyzpíval během mezinárodní Olympiády 
pěveckých sborů v Linci dvě stříbrné a jedno 
zlaté pásmo v kvalifikačních kolech a poté 
získal stříbrnou olympijskou medaili v hlavní 
olympijské soutěži (kategorie mládežnických 
sborů do 24 let). Olympiády v rakouském Linci 
se zúčastnilo 350 sborů ze 64 zemí, což 
představuje asi 18.000 zpěváků. 

Ke cti sboru rovněž patří šíření duchovní 
hudby, nahrál 3 CD, z nich v pořadí druhé CD 
obsahuje živou nahrávku z koncertu ve 
francouzském BORDEAUX - Mše Es Dur 
France Schuberta. Nahrávka byla pořízena 
rádiem  France 1. 

O obou hostech večera lze psát jen v 
superlativech, ale hlavně - udělejte si čas,  
přijďte si poslechnout, a svou účastí na tomto 
duchovním koncertě podpořte mladé 
talentované umělce. 

Za pořadatele koncertu a Magistrát města 
Pardubic Vás zve 

Pavel  Šisler. 



VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ 

- 5 - 

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 
pro školní rok 2001/2002 

 V následující tabulce vám podáváme konečný a platný rozvrh výuky náboženství v tomto školním roce a zároveň se vám omlouváme za počáteční 
zmatky v tomto rozvrhu, které byly dány jednak mým brzkým nástupem do lázní, pro který jsem už nestačil domluvit letošní možnosti vyučujících a opsal 
jsem loňský rozvrh. Teprve tyto možnosti vyučujících a jejich snaha  vyjít vstříc co možná nejvyššímu počtu žáků  daly vznik tomuto novému rozvrhu.Vím, 
že ani nyní nebude vyhovovat každému, ale má-li být toto vyučování též efektivní nelze se zavděčit každému. Věřím, že tyto důvody i naši snahu vyjít 
vám vstříc pochopíte a že tento nový rozvrh se stejným pochopením přijmete. Za všechny vyučující  

otec Jaromír 
Den Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Pondělí  
15-16 hod. 

arciděkanství 
Mgr. Zbrojová 

15-16 hod. 
arciděkanství 
Ing. Fibichová 

15-16 hod. 
arciděkanství 
Ing. Fibichová 

16-17 hod. 
arciděkanství 
Mgr. Zbrojová 

     

15:10-15:55 
ZŠ Polabiny II. 
Ing. Petrášová 

15:10-15:55 
ZŠ Polabiny II. 
Ing. Petrášová 

16:00-16:45 
ZŠ Polabiny II. 
Ing. Petrášová Úterý 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

16.00-16.45 
ZŠ Polabiny II. 
Ing. Petrášová 

  
17-18 hod. 
saleziáni 
P. J. Čáp. 

17-18 hod. 
saleziáni 
P.J. Čáp 

17-18 hod. 
saleziáni 
P. J. Čáp. 

15-16 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr.Zbrojová 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 
Středa     

15-16 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr.  Zbrojová 

15-16 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Mgr. Zbrojová 

17-18 hod. 
saleziáni 

Mgr.Pomikále
k 

17-18 hod. 
saleziáni 

Mgr.Pomikále
k 

17-18 hod. 
saleziáni 

Mgr.Pomikále
k 

Čtvrtek 
16-17 hod. 

arciděkanství 
Mgr. Zbrojová 

 
 
 

        

 
 
 

14:30-15:15 
saleziáni 
P. J. Čáp 

14:30-15:15 
saleziáni 
P. J. Čáp 

14:30-15:15 
saleziáni 
L. Laža 

14:30-15:15 
saleziáni 
L. Laža 

14:30-15:15 
saleziáni 

Mgr.Pomikále
k 

14:30-15:15 
saleziáni 

Mgr.Pomikále
k 

   

Pátek 

      
16-17 hod. 
saleziáni 

Ing. Fibichová 

16-17 hod. 
saleziáni 

Ing. Fibichová 
  

Poznámka.  Od ledna r.2002 bude probíhat příprava na 1. sv. přijímání v těchto termínech:  pondělí  16 – 17 hod. Ing. I. Fibichová 
             Čtvrtek  17 – 18 hod. Mgr. I. Zbrojová 
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Po 8.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 9.10. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 10.10. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 11.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 12.10. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 13.10. Koncert duchovní hudby sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Po 15.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 16.10. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 17.10. Balení balíků pro misie fara 15:00 hod. 
Čt 18.10. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 19.10. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 20.10. Odpoledne her a písní saleziánské střed. 15:00 hod. 
Ne 21.10. Sbírka na misie všechny kostely  
Po 22.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 23.10. Varhaní koncert ZUŠ Havlíčkova sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 24.10. Odesílání balíku pro misie Pošta 2 - celnice 15:00 hod. 
Čt 25.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 26.10. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 29.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 30.10. Příležitost ke svátosti smíření kostel sv. Jana 16:00 hod. 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 31.10. Zpovědní den sv. Bartoloměje 8 - 18 hod. 
Čt 1.11. Slavnost všech svatých bohoslužby budou v ohláškách 
 Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé bohoslužby budou v ohláškách 
 Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
So 3.11. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 5.11. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 6.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 8.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 9.11. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 12.11. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 13.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 

Stav k 30. září 2001. Případné změny budou uvedeny v ohláškách! 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 2. listopadu 2001. Příští číslo vyjde 11. listopadu 
2001. 

PROSBA O POMOC 

Stále nemáme náhradu za Pavlu Šislerovou, která se nám starala o květinovou výzdobu v kostele sv. 
Bartoloměje. Prosíme proto někoho se smyslem pro krásu, kdo by se chtěl této práce ujmout a starat 
se o květinovou výzdobu,  která je milým doplňkem bohoslužeb a prací pro Boží království. 

      kostelník Václav Metelka 


